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ADVERTENCIA 

Este trabalho nao era destinado a publica~ao em 
volu1ne. Artigos de collaborac;ao na imprensa paulista, . 
€s ludos parcellados que a noss-a curiosidade scientifica 
nos levava a applicar ás pesquizas histo'ricas eram o 
-que chamavamos "Ra<;a de Gigantes" ; - a insistencia 
de amigos, porém, que bondosamente viam nesses estu
dos e nesses escriptos alguma somma de esfon; os mais 
ou tnenos aproveitaveis, levou-nos a reunir esses espar
sos em volume que agora damos a publicidade, depois 
d e um rapido trabalho de concate11a~ao. 

Por isso a materia está desordenadamente dis-
posta. , . 

O trabalho1 ' nao é perf eito, como a prhneira- vista 
eom faciiidade, se descobre. 

Os campos scientificos, que tentarnos perlustrar sao 
muito vastos; - e para o poder fazer corn mais profun
didade e proficiencia, seriam necessarios urna cultura 
que nos falta, e um talento que nao nos sobra; embora 
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o c~f or~o e a vontadc de acertar, fossem amparados por 
urna boa f é e u1na in1par cialidade que os leitores cer
tamen te nos levarao a cr edito. 

Com esta tentativa, ternos em mira tao sómente tra-
9ar um programma, que outros, n1elhor aparelhados de 
elementos de saber e de p ensar , poderao levar a bom 
termo. 

Quizemos f ocalisar a vida social do planalto pau
lista, evolutivamente ein ·successivas epocas, desde o 
seu inicio de p ovoamento; - p ara esse fim lan~amos 
ináo de analyses, alguma vezes p or den1ais minuciosas; 
- e de syntheses talvez ligeiras em dernasia. 

Constituem esses pontos, entre muitos outros, as im
perfei~6es do· livr o, cujo unico m erito consistirá en1 ser 
cscripto de accordo com a n1ais estricta verdade his
torica. 

• 
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PREFACIO 

A gila1n-n1e encontrados sentimentos, ao tra<;ar as 
liizhas singelas com que f a<;o a apresenta<;áo des te vol u~ 
m e, attendendo a convite sobremodo honroso. E' que se 
por um lado, e com o maior prazer e desvaneciniento 
venho corresponder a ZLma instiga<;áo da m ais generosa 
deferencia e amizade por parte de prezadissimo amigo ; 
<J autor da Ra~a de gigantes, por outro m e vejo em col
lisáo com os ensina1nentos do prec"eito basico e saluta-
rissimo do ne sutor. 

E' um livro de antlzro pologia e sociogenia este a que 
tenho a honra de servir de padrinho e no em tanto mui
to escassos sao os meus conhecimentos em rela<;áo a 
estas scien.cias modernas. D' ahí a difficuldade em que 
·me vejo para do volume poder f armar seguro criterio: 
á altura do grande valor que lhe presinto, tao vehem ente 
se a presenta esta f eir;áo aos olhos do observador de cer
ta cultura. 

Nii.o ha quem o examine - ligeiramente que o seja 
- e logo lhe nao enx ergue os meritos de livro medita-
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do longaniente, assente em enorme, variadissima e va
liosa bibliographia e documenta<;ao, possuidor de qua
lidades decorrentes do aproveitamento logico e natu
ral das acquisi<;oes lentas, nascidas da leitura attenta e 
das pesquizas pacientes" da vontade de acertar, da lear
dade e do respeito aos ensinamentos das f ontes do-. 
cumentaes. 

Eis um Livro que se. subordina áquelle inspira9ao do 
preceito montaigneano, tao repetido e sempre táo exa-
cto: Cecy est un livre de bonne foy. 

Para o realisar reuní~ Alfredo Ellis elementos vul
tuosos da mais variada e reputada bibliographia. 

Buscou surprehender o espirito da lic9ao das gran
des autoridades consultadas e ·do caso geral passando 
ao particular, ventilado que já havia as questoes ethni
cas referentes aos homens táo diversos que se f undiram 
no solo brasileiro e em territorio paulista, entrou com 
o formoso contingente das pesquizas proprias e des
cobertas ineditas a que se appoe o cunho da intelligen-
cia ref lectida ao servi<;o da actividade incansavelmente . curiosa. 

Espirito igualmente inclinado ao estado das belle-· 
:as do tradicionalismo e da utilidade das questoes con
teniporaneas já devem as nossas letras 'ª Alfredo El/is 
valioso contingentr: de ensaios e debates sobre a histo
ria de S. Paulo e os problemas sociologicos do Brasit 
1noderno. 

Encetando quasi ainda nos annos da adolescen
cia a carreira litteraria com um bom trabalho de apre
cia9ao synthetica da tradi<;ao paulista: Ascendendo na. 
historia de S. Paulo, deu-nos logo depois uma contri
bui<;iio soberba para o esclarecimento dos fastos ban
deirantes ainda tao obscuros e lacunosos : O bandeirisn10 
paulista e o r ecúo do Meridiano. 
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Grandes e vultuosas navidades , nella apresentoll 
com o aturado estudo e a penosa pesquiza das f ontes do
cumentaes: a serie magnifica dos documentos impres
sos que se de ve á munificencia de Washington Luis. 

E' um livro do criterio ·e da razao este volume, -
- que tao precioso nos foi para a Historia Geral d·as 
Bandeiras Paulistas, - . pela seguran9a e a. rapidez das 
illa<;oes, apanagio dos . privilegtados da . intelligencia e 
da m eniorta. . 

Diversaf n1e1norias .elaborou .Alfredo Ellis que. ain
da nao cornniunicou ao publico mas de que, pela ini
prensa, diaria, nos tem dado excellente excerptos. 

O/ f erece-n.os agora. a Ra~a de gigantes de que ITJ.P 

cabe a honra da apresenJac;ao. . 
A simples enLLncia<;do das diversas partes que a 

compoe permitte ao leitor a nitida ideia do comple~:o 
de questoes em suas paginas ventiladas. 

Come9ando pelo exame das origens da ra<;a dos po
voadores europeus estudou o joven autor em capitulas 
successivos, o iberico, o indio, o mameluco, o n egro, 
para depois passar á perscruta9iio detida da personali
dade do povoador, expando entiio as selecc;oes sociaes 
e pathologicas na península cispyrenaica. . 

Off erece-se-lhe o ensejo de por e1n destaque es la 
modalidade americana, brasileira e 'paulista de ada
ptac;ao ao solo do individuo a que com muit:a' proprü~ .. 
dade intitulou o )noradúr. lstó lhe proporclona a ót'" 
casiáo de considerar as selec9óes mi9ratoria, mesologi
ca, pathologica e sexual do novo fypo do planalto: o fa 
ctor notavel da consanguinidade, a selec<;áo nasczda do 
estado bandeirante e a selec9ao religiosa ,- a.~ condi<;oes 
de f ecundidade, longevidade, varonilidade; a selec<;a? 
regressiva por en1igra9ao do seculo XVIII e o renasc1-
mento do plana/to no seculo XIX .. 
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Na segunda parte de sua obra estuda Alfredo Ellis-
a evolu<;áo psychologica do conquistador e do eurame
ricano seu descendente sob o ponto de vista da intelle- .... 
ctualidade, idealismo, religiosidade, altivez e temor re
verencial. Póe-lhes em destaque a resigna9áo e o estoi
cismo; a tenacidade e fortaleza de animo, a bellicosi-
dade, o utilitarismo e a honradez. 

Tu do isto largament kstribado na f arta documen
ta9áo regional que tanto permitte surprehender os es
tados d' alma da gente rude dos nossos primeiros seculos .. 

Na parte 111 "Evolu~ao da Sociedade" se reune urna 
serie de dados táo argutos quanto suggestivos. Ex poe _<> 
autor a genese e evolu<;áo do regimen social paulista, e 
as condi<;óes da pequena propriedade emtorno da vida 
e da cidade piratiningana; explica o appareciJnento da. 
particularismo nos seculos XVIII e XIX, e commenta esse 
facies typico semi rural, communitario e patriarchal táo 
fundam ente característico das aggremia<;óes do nosso· 
planalto. 

Feita a exposü;ii.o das condi9óes de existencia da 
gente de S . Paulo tal qual veio a ser estuda o incansavel 
perquiridor de aspectos urna nova face das suas popu
la<;óes observadas. Acompanha a evolu<;ii.o democratica 
em terras paulistas. Assim chamando a atten9áo do lei-. 
tor para as f ei<;oes do nivel social iberico dos povoadores 
do planalto frisa a igualdade e sentimento democrático 
dos povoadores de S. Paulo na éra quinhentista, para 
estabelecer os característicos da f orma<;áo e diff eren--· 
cia<;áo das camadas sociaes paulistas durante os seculos 
seiscentista e setecentista. 

Penoso trabalho deve ter exigido este capitulo es
tribado no exame severo das linhagens paulistas atra
véz das genealogías e dos inventarios, das Actas da Ca-
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mara de S. Paulo e do Registro Geral. Só os "officiaes 
do officio" está.o en condicóes de avaliar exactamente 
o que nelle se condensa d~ labor paciente e repassado 
de attentissima argucia. • 

A mesologia plana/tina - é o assumpto da quarta 
e ultima parte do bello livro. . . 

N ella trava o autor contacto com os dados da cli
matologia piratiningana e os habitos alimentares do po
vo do•plató, os elementos prinéipaes do solo e o aspecto 
geral da natureza paulistana, apresentando no1Jos pon
tos de vista de real originalidade sobre a vitalidade da 
popula9ii.o radicada em torno d'e S. Paulo, no_ altiplano 
de Paranapiacaba. Representam as conclusoes de A. 
E-llis a exteriorisacii.o sincerissima dos sentimentos que " . 
lhe deixou o exame tii.o acuradó e táo consciencioso das 
origens e das vicissitu.des de existencia das populat;óes 
paulistas. Compenetrou-se de sua grande obra passada 

, na f orma<;ii.o territorial brasileira e na devassa e na ci
vilisacii.o de enormes tratos sul americanos e anteve 
para a nova phase paulista esplendoroso surto a que já 
serve de formosissimo proemio a grandeza presente de 
S. Paulo "cellula gigante superiormente desenvolvida" 
como expressivamente diz. 

Prevé o joven autor o mais notavel papel quanto á 
a<;9iio sempre brasileira, sempre bandeirante de S. Pau
lo, dentro do Brasil. E · com razii.o assevera quanto aos 

t paulistas repugna vz'sceralmente a destrui fáO d~ obra 
de seus f ormidaveis maiores em prol da dzlata~;ao bra
sileira. 

• 

Livro complexis.~imo como percebe o leitor, abran
gendo urna infinidade de questóes muitas das quaes 
controvertidas senii.o controvertidissimas, como essas em 
que se debatem as correntes de ideias dos perscrutado
res das origens da H umanidade, f requentemente em 
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' acerrimo antagonismo, é provavel que Ra~a de gigantes 
- provoque calorosos debates, applausos enthusiastas e 

denegaroes acerbas. 
Ninguem de b(fa f é porém jámais lhe poderá con

testar a valía do enoi·me repositorio de argumentos bra
sileiros, ineditos e ·de subido pre<;o, accumulados coni 
tanta intelligencia, lealdade e vontade de acertar. Esta 
nota do· mais fundo nacionalismo é, a nossa ver, a mais 
subida dentre os títulos de 1recommenda9ao que • pode 
invocar. . 

Aspero f oi o labor de que decorreu; requereu a n1a7° 
nipula<;áo de grande material virgem de pesquizas; 
obrigou a cotejos e approxima9óes, exigiu a medita<;ií.o 
fatigante e cautelosa. 

Mas este trabalho sagaz, percuciente, ref erto de 
patriotismo e solidariedade com a obra dos constructo
tes do Brasil, redundo u em magnifico premio. 

Della nasceu algo repassado dos mais elevados in
dices do brasileirismo, essa Ra<;a de gigantes que o nos
so publico terá, dentre em breve, como u1n dos livros 
de seu real apre<;o. 

E nao lhe f ará senií.o justfr;a . .. 

AFFONSO DE E. TAUNAY 

S. Paulo, f evereiro de 1926 

I 
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PARTE 1 

. .. 
"O espirito aventurciro do paulista foi a 

primeira alma da na~ao brasileira; e S. Paulo 
esse fóco de lendas e tradi<;óes maravilhosas, 
o cora~áo do paiz. Dahi partiu o movimento de 
occupa~áo do interior dos sertóes; dahi a co
lonisa~o se alargou para o Sul, até ao Para
guay, até ao Prata." Oliveira l\1ar tins. 

" O Brasil e as colonias", 84. 
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CAPITULO 1 

O· IBERICO . 

"Dan~ rnes recherches sur l'arnplitudc des 
variations des especes et sur les intervalles 
interspecifiques poursuivies sur les coleopté
res, j'ai constaté apres examen des ccntaines 
de mille individus, que l'ecart inoy<'n se trou
vait inf erieur a celui de l'H. Europaeus et <le 
l'H. Afer a plus forte raison a celui de l'H. 
Europaeus et de l'H. Alpinus" . 

Lapouge, (" Select.ions sociales") 

" ........ le facteur race l'en1porte encor e dé 
beaucoup sur les f acteur geograpbique et his
torique comme importance dans l'evolutions". 

Lapouge, ("Selections sociales") 

"E' necessario reconhecer que, na histo
ria da Península, a linguistica está hqje nullla 
posi~áo muito n1enos vantajosa do que a An-
tbropologia e a Archeologia ". , 

Schuchardt; Bosch Gimpcra; apud Mcndes 
Correa, "Os povos primitivos da Lusitania", 
359). 

Ra~a é o conjuncto mais ou menos numeroso de 
individuos de identica constitui~ao anatomica e physio-
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logica a qual se transmitte por hereditariedade aos seus 
descendentes. 

Na especie humana a forma~ao das ra~as expli
ca-se pelo concurso simultaneo e concomittante de duas 
f or<;as agindo sobre os grupos de individuos mais ou 
menos isolados pelos accidentes geographicos durante 
periodos de tempo, mais ou menos duradouros. 

Essas duas for<;as sao: 

a) a derivada do meio physico que actua so
bre o homen1 directamente. 

· b) a decorrente das muitas selec<;oes a que 
está sujeito o homem queras provenientes 
do meio physico, quer as que sao conse
quencias do meio social. 

A primeira dellas, que pode ser mais synthetic~
mente denominada ac<;áo modificadora, se estriba no 
conceito lamarkiano da transmissibilidade dos caracte
res adquiridos. 

A segund~, que é a ac<;ao selectiva dos ambientes 
physicos sociaes, se firma nas idéas darwinistas da per
sistencia do mais apto, e do "struggle for life". 

Ambas devem ser tidas como base da forma<;ao e 
diff erencia<;ao das rac;as humanas, as qua es se nao f.os
se1n as continuas mesti<;agens causadas pelos contactos 
sempre mais intensos entre ellas, determinados pel2 
marcha da civilisa<;ao derrocando os impecilhos geogra
phicos, ir-se-hiam differenciando sempre mais. 

Assim a classifica<;ao das ra<;as só pode ser feita 
pelos typos anthropologicos aos quaes correspondem 
as diversidades de ordem physiologicas. 

Esses typos anthropologicos conhecem-se pela con-
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forma<;ao anatomic_a deduzida pela anthropometria que 
consiste nos seguintes caracteres principaes: 

a) conforma<;ao craneana (propor~o de 
1 medidas de comprimento, largura e al-

tura do craneo). 
b) conforma<;ao facial 
e) conforma~ao nasal 
d) estatura 
e) cor da pelle~ dos ~abellos, ·e dos olhos. 

Es tes caract~risticos associados entre si de modo 
~iverso, nos mostram os typos raciaes. 

Estes typos, se· em edades remotissimas da pr(•
historia, nos primordios do quaternario, provavelmen
te viviam em estado de pureza, dado o isolamento e1n 
que se achavam uns dos outros, hoje elles convive1n 
nos mesmos grupos de popula<;ao constituindo nacio
nalidades, mantidas na sua morphologia pela heredi
tariedade, regulada i)elas leis da hybrida<;ao de Men
del; de tal modo que, urna determinada popula<;ao, ou 
urna certa nacionalidade é fprmada por muitas ra~as, 
tantas quantos sao os typos anthropologicos, cuja in
fluep.cia se ,calcula pelas porcentagens que correspon
dem assim ás propor<;o-rs gas varias ,ra<;as que f ormarrr 
essa. popula<;ao 'dada. . , 

Conforme o "habitat" dessa popula<;ao, de accordo 
coro a sua topographia, certos grupos della se apresen
tam mais ou meno~ puros do que os outros. Assim o 
isolamento dos altos valados, de ilhas perdidas nos ma
res, constituem podero_sos factores de homogeneidade 
racial, porque impedem ou difficultam os cruzamentos. 

A pobreza extre1na de urna regiao, o fanatismo re-
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ligioso, urna arraigada conserva~ao de costu1nes an
cestraes sao ta1nbem factores de maior pureza racial 
(Pittard) . 

Urna regiao rica, desaccidentada, etc., pelo contra
rio é bem propria á heterogeneidade, etc. (1) 

.. 

Na Europa, que é a regia o qu,e mais in teressa o 
nosso · trabalho, Ripley e outros, assign}llam 3 typos an
thropologicos ideaes; 

a) O nordico, ou gern1anico, ou teutonico o.u 
"H. Europaeus." 

· b) O alpino, ou celto-slavo, ou cevenol. 
e) O iberico, ou meridional ou mediterraneo. 

Deniker cujo trabalho, serviu de base para o es
tudo de Pittard, augmenta esses typos para 6 princi
paes e 1nais 4 secundarios: 

a) O nordico 
b) O atlanto:-lneoiterraneo 
e) O o;riental 
d) O adriatico 
e) O ibero insular 

(1) Entretanto diz Lapouge ("flace et Milieu Social", in
trod. XI): 

"Le fait scientifique, en l'espece, c'est que le melange le 
plus co111pliqué n'empéche pas les races d'exist~r. I1 ~es pl.ace 
seulment dans une situation de latence tempora1re qu\ est JUS
tement la preuve la plus extraordinaire de l'heredité." 
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f) O cevenol ou occidental. 

e os secundarios 

a) O sub-nordico 
b) O norte-occidental 
e) O vistuliano . 
d) O sub-adriatico 

1 • 

Alguns desses typos de Deniker . se nos afiguran1 
simples formas de m~sti~agem entre uns poneos typos 
basicos. 

Com isto, e sem querer resumir os typos na Europa. 
a 3 sómente, pensamos que de prefer encia poderao 
elles ser classificados do seguinte modo: 

. a) 

b) 

a) 

d) 

e) 

O N ordico - de alta esta tura, dolicoce
phalo, leptoprosope, leptorrhinio, louro .. 
O Alpino - baixo, moreno, hrachyce
phalo, chamoeprosope, m esorrhinio. 
O Dinarico - brachyc~phalo, de alta es-
ta tura, moreno, leptoprosope, e leptor-
rhinio. , 
O Atlantico-Mediterraneo, de alta esta
tura, dolicocephalo, cha1noeprosope. · 
O Ibero-insular, dolicoeephalo, moreno· 
de baixa. estatura, leptoprosope. 

Dado o estado de mesti~agem enr que vivem os·· 
povos na Europa, é bem claro que esses typos, nao se 
apresentam em estado de pureza, com todos os ·:-.ara-
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cteristicos apontados de cada um. Cada grupo de po
pula~ao apresenta as suas porcentagens de cada cara
cteristico, de modo que os typos por nós vislumbrados 
sao facilmente ideados, pela maxima frequencia dos 
caracteristicos que, associados, dariam os typos r~fe-
ridos. _ 

Assim pois, a propor~ao de individuos puros, isto 
é, com todos os caracteristicos de cada typo m enciona
do é na Europa mµito pequena, sendo a grande maio
ria de caracteristicos diversamente associados, ' demons
trando a grande verac~dade das leis de Mendel refe-
rentes á hybrida~ao. , 

Por isso é que á classif ica~ao ideal que expuze
mos, se adherem muitos sub-typos, productos de 1nes
ti~agens, as quaes pelas suas maximas frequencias re
velam os typos ancestraes. 

Ripley, na sua magnifica "The Races o[ Euro.pe" 
accusa com urna nitidez admiravel os estudo·s ethn1cos 
dos diversos paizes da Europa, reunindo os trabalhos 
especializados de anthropometria levados a effeito por 
Beddoe, Gould, Baxter, entre os anglo-saxóes; por Ar
bo entre os escandinavos; por Ammon, Ranke, e Von 
H~lder na Alle1n:nha; por Broc;a, Houzé, Collignon, To
pinard e Bertillon na Fran~a; por Livi na Italia; por 
Ferraz ·de Macedo em Portugal; por Oloriz, Aranzadi, 
Hoyos Sainz na Hespanha e por Anutchin e Javorsl~i 
na Russia, etc. . 

Em synthese, sao os ~e~uintcs os postulados ~~du
zidos dessa rapida expos1~ao, os qua es <levemos f1xar, 
para mais fiel comprehensao do estudo que se segue: 

a) Nao ha ra\!as puras; e sim mesti~as que 
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mais ou menos reflectem nas suas por
centagens os caracteres dos typos dos 
quaes provem. 

b) As ra~as em cruzamento obedecem ás 
propor~óes mendelianas quanto aos phe
notypos, que fazem associar os diversos 
carac.teristicos das ra9as maes transmitti-
dos po;r hereditariedade. · 

e) o homem se submette ás ac9oes seJecti-" 
vas e modificadoras, das mesologias phy- · 
sica e social de inodo a serem eli1nina
dos determinados typos1 menos aptos, 
poupados uns, modificados alguns, e fi
xados ~~tros, quanto aos seus caracterís
ticos, de accordo com os ambientes em 
que v1vem. 

Sem fallar das ra~as anteriores ao paleolithico, como 
a de Neanderthall, representada pelos r estos de For
be's Quarry de Gibraltar, que nao deixaram vestigios 
na península, a primeira camada, que se fez sentir na 
forma~áo das popula~óe.s dessa regiáo, foi a da ra~a 
de Cro-Magnon ("H. Spelaeus''), que no periodo ma
gdeleniano occupava toda a :E1uropa occidental. 

No periodo de transi~ao do pale9lithico para o neo
lithico, chamqido epipaleolitico, o . qual Boule dá urna 
dura~ao de 1. 500 anuos, com a decadencia da ra~a gi
gan~esca de Cro-Magnon, surgem na Peninsula, os do
licocephalos negroides de Muge. ("H. afer taganus", de 
Mendes Correa), e os brachycephalos a elles associa
dos, embora existentes em menor escala, os quaes fo
ram achados tambem nos kjokkenmoddings de Muge. 
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Esse H. taganus, dolicoide de Muge seria rnuito af
fim da ra<;a de Grimaldi, que nesse periodo apparece 
espalhada p ela Europa e Boule, quer ver nelles os r e
presentantes da futura ra<;a mediterranea com cara
cteres ethiopicos. 

· No periodo n eolithico, ainda esses dois typos o do-
licoide, e o bracnyoide, de Muge, o qual Mendes Cor- • 
rea, chaina de "protobrachymorphzzs europaeus" conti
nuam a subsistir na Península ( craneo de Liceia, res
tos da casa da Moura, Montejurito, Alcobertas, Alqué
ves, etc.). Alem <,lesses dois typos apparece ainda um 
outro que se suppoe proveniente da Fran<;a, qual seja 
o da ra<;a de Beaume Chaudes. 

Assim n éssa phase que é o de introduc<;áo ao pe
riodo historico, encontram-se na P eninsula : um doli
coide negroide, descendente do taganus; um dolicoide 
de Beaume C.haudes; restos da ra9a de Cro-M agnon.: e 
um brachyoide descendente do brachycephalo de lVIuge, 
o qual está con10 sempre em propor<;áo inferior deante 
dos typos dolicos. (1) 

Do cruzamento eugenesico do dolicoide de Beau-. 
m e Chaudes, - com o taganus ou com o descendente 
evoluido <leste typo epipaleolithico, resultou a ra<;a me
diterranea, dolico-morena de pequena estatura, que 

(1) Lapouge con fundé a ra~a de Beaumes-Ch.aud~s con1 a 
de Cro-1nagnon, com a qual aliás ella aprescnta algumas ana
logias, somatologicas, como os indices nasal, craneano e orbi-
tario. 

E' possi vel que a ra~a de Beaumes-Chaudes, baja sido urna 
evolu~áo da de Cro-magnon, a qual houvesse penetrado na Pe
nínsula, durante o neolithico, quando "H. Speleaus" hispanico, 
já houvesse desaparecido, para dar lugar ao "H. Taganus" e ao 
"Protobrachymorphus", de Muge. 
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~pa~~e p~edominando na Iberia, Iogo nos primordios 
a . istor1a, e ª. qual atravéz dos seculos, é o typo. 

quasi que exclusivo ahi reinante. 
~s 64 craneos de El Argar, desse periodo, dao u1na 

media cran~an.a de 76.7; com 13 % de brachycephalos, 
e com u!n. indice nasal de 48.8, já n as vizinhan~as - da 
leptorrh~n1a, o que demonstra a influencia da ra"a de 
Beallmes Chaudes. ~ · 

,.,, Eis ~m syntheticas Iinhas a evolu~ao das poQula 
~oe~ peninsulares na prehistoria, de accordo com os. 
~~s1namen:os .d.e Mendes Correa, que no ·Seu enorme· 
cabedal. sc1eD;tif1co desta materia, reproduz as opinioes 
d: Schhtz, Ricardo Severo, Fonseca Cardoso, Schulten 
Victor Jaques, Bosh Gimpera, Giuffrida Ruggeri e muí: 
tos ou tros. · ' 

. Penetrando na hi~toria, encontramos Iogo no ini
cio, trez povos na Iberia, os quaes estao ainda envoltos. 
e~ espesso n:ianto de mysterio, quanto ao seu conhe~-
cnnento; Os iberos, os ligures, e os celtas. · 

To?os os en.s~na1nent0s · scientificos sao unanimes· 
ein aff1~1nar. a f1bat;~O dos iberos '.Ú.O typo lnediterra
neo; dohco-1noreno, de baixa estatura, leptorrhinio le-

1 

Rt~proso~,e (Lapouge, "Race et Milieu", 142,' _ 
L Aryen , 290), com o que é bem provavel, correspon

darn elles a um cruzamento entre o dolicoide taganus, 
com a ra~a de Beaumes Chaudes. 

O ligure, que alguns como Bosch Gin1per a, queren1 

ver os restos do taganus do capsiense, e outros dizem 
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ter sido da ra~a de Cro-Magnon (Fonseca Cardoso), afi
.gura-se-nos porém mais provavel haver sido brachyce
phalo, como affirmam Broca, Hervé e Schulten, descen
dente, dessa gente brachyoide, que em pequenas p~o
por~óes sempre foi encontrada nas necropoles .preh1s
toricas peninsulares, desde o aurignacen~e. (kJokke~
moddings de l\1uge, et?-.). ~ua~refages participa. da op~
niao da brachycephaha hgur1ca, bem como N1colucc1, 
,que o encontrou em outros pontos, até na extremi?ad~ 
da Italia. (Quatrefages, "L'Etude des races humaznes 
491). 

O celta continua, até boje, a ser objecto de muita 
controversia entre os anthropologistas. Hovelaque, quiz 
ver celtas nos saboyanos das inon,tanhas. Broca quiz con
fundi-lo com o brachyoide alpino; Retzius, Henri Mar
tín, Salomon Reinach, von Holder, P. Mahoudeau, Ha
my e particularmente Lapouge, ("L' Aryen", 306, 310) , 
querem ver nelle um dolico lour o" "europaeus". 

Achan1os, entretanto, que as invasoes celtas ao pe
netrar na Iberia pelos Pyrineus, nao tinham homoge
neidadc de ra~a nem de typo, devendo ellas ser com
posta de elementos brachyoides de pequena estatura, 
ao lado de preponderante quai:tidade de dolico-lo~ros, 
identicos aos achados dos Rhezhengrabers, german1coa, 
eomo affirma Maurice Piroutet, e parece concordar 
Mendes Correa ("Contribuition a l'etude des Celtes", 
_, "L'Anthropologie", ,vol. XXX, 1920,.pag~ . 55 e ~6). 

Com isto ao se chegar as epocas h1stor1cas seria, em 
synthese, a popula~ao iberica classificada da seguinte 
maneira: 
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zamento com o homem de Beaumes-Chaudes 
Ligures, brachycephalos, originarios tal~ 

vez dos brachyoides de Muge, e de outros des
cidos posteriormente pelos Pyrineus. 

Celtas, dolico-louros de alta estatura, a 
q1;1e se agregavam brachyoides do typo til-
pznus. ' 

E.ntreme~a~os com esses agrupamentos principaes, 
deveriam existir typos com os caracterisficos do Cro
Magnon, que Deniker, hoje denomina atlanto-meaiterra
neo, bem como negroides, reproduzindo, os seus ante- · 
passados das éras prehistoricas remotas. 

Assim teriam sido os Cinetes, os S ef es, os Lu::ita
nos.. etc., congregados ·pela generica denomina~ao de 
celtiberos, fallando· linguas mais ou m enos afins. 

N essas condi~oes de equilibrio ethníco iniciaram 
os phenicios, a edade de bronze na Iberia: onde iam 
buscar o estanho, o chumbo, etc., para a composi~ao 
daquelle metal, fundando os entrepostos commerciaes 
vari~s~ como Carteia, Cadiz, Malaga, Abdera, etc., e in
terstic1almen te penetrando nos nucleos de celtiberos 
onde se fixavam. ' 

Numerosos contingentes de dolico morenos, de es
tatura mediana, fortemente leptorrhinios, e leptoproso
pes, deveriam nessa occasiao se ter agregado aos ele
mentos preexistentes celtiberos (1). ' 

(1) Até agora os documentos anthropologicos concernindo 
aos phenicios sao raros, diz Pittard ("Les Rae es et l'Historie" 
407). ' 

Os cinco craneos que Nicolucci considerava como phenicios, 
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A grande complexidade ethnica desses audaciosos 
navegadores, 1nuito complicava os typos an thropologi
cos que os p h enicios intr oduzira1n na Iberia. 

_ Já Gobineau, esse cer ebro prodigioso de i llustra
<;a o, que desgr a<;!ldamente sempre se conser vou alheio e 
hostil aos progr essos. que as sciencias n a turaes tao cui
dadas por Lamarck, Darwin, Spencer , Lyell, Haeckel, 
Wallace e outros, levaram aos estudos ethnologicos, no 
seu trabalho sobre as ra<;as humanas, pinta, com as co
res vivas da sua r iqui&sima palhcta, essa u1istura ethni
ca, que c~racterisava os phenicios, cousa qlle, aliás, seria 
muito natural, dada a vida de nomadismo co;mmer ci aJ 
dessa gente semito-chananéa bordejante do Mediterra~ 
neo oriental. ("L'Inegalité des races hum aines", 277)., 

Estuda do o problema de complexidade ethnica dos 
ph enicios deante da sciencia, nao só se confirn1a de 
m odo absolu to o que Gobineau dizia, já nos m ei á dos 
do seculo passado, como. se r eveste de cunh o de certe
za scientifica a sua solu<;a o, apresentada pela anthro
pologia . 

Nao seria de admirar, diz Mendes Corr ea, esse cr·u
ditissimo 'sabio portuguez, con temporaneo, ("Estudos 
da ethnogenia portugueza"; Craneos brachycephalos 

eraiu u111ito dolicocephalos, (indices 70 a 75), grandes orbitas. 
e occipital prohe1ninente. . , 

Os dozc c1·aneos .que Herjsson achou c•m Utica, ¿ exan1Í.nH
dos poi· Quatrcfagcs e Hamy, ("Cra;nia Ethnica"), tinhan1 um 
indice entre 73 e 74, mas eram crancos mais carthaginezes. 

O craneo achado por Hamdy bey ern urna nccropole de Si
don, estudado por Chantre, tinha tun indice de 79, 31. 

E finaln1entc os craneos de Saida tinh an1· indices que va
riav~m desde 79, 20 até 86.81 (desde o "mediterraneo" , até o b r a
chycephalo syrioide). 
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64) , que os phenicios f ossem portadores de brachyce- I 
phalos, da bem conhecida brachycephalia syria, da qual 
Duck\vorth, descreveu um exemplar de Damasco, com 
a regiao parieto-occipitaJ achatada, alto indice vertical, 
leptorrhinio, com tendencia orthogn atha, etc. (W. L . 
Duckworth, "Notes on a skull from S yria", "Journ. of 
the R . A nthrop. lnstit." - London-1889) . 

Alem de nun1erosos contingentes de brachycepha
los syrios cujos caracteres até hoje p odemos facilmen
te observar , entre nós, os phenicios teriam for<;osa- , . 
mente levado para a Peninsula, ·como qu~r Gobineau; 
grandes elementos africanos, ethiopes, etc., comos quaes 
estaria1n liga dos por mesti~agens. 

· Eis, pois de que modo os phenicios teriam agido, 
sob o ponto de vista anthropologico. Assim, corn o in
fluxo dessa gente oriental pensamos se resumir a an
thropologia ' iberica da seguinte forma : 

a) Dolico-morenos, em grande parte medi
terraneos iberos, já estudados, e em par
te importados pelos phenicios. 

b) Dolico-louros, pequeno contingente tra-
zido pelos celtas, como vimos. . 

e) Dolicocephalos, vestigios dos caracterís
ticos dos Cro-1nagnons, ainda persisten
tes com ·alta, estatura, 'chamoelpl'osope, 
leptorrhinios. · 

d) Brachyoides ligures do typo alpino, e 
celtas do mesmo typo. 

e) Brachycephalos syrios, trazidos nas cor
rentes migratorias phenicias, differentes 
do typo alpino, pela sua leptorrhinia e 
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elevado indice vertical craneano, (akro-hyp
sistenocephalia). (1) 

A conquista da Hespanha pelos lybio-punicos de 
Amilcar, capitulo aparatoso e emocionante da historia 
do mundo antigo, fez aggregar á anthropologia iberica, 
grandes contingentes de africanos (H. afer), e princi
palmente de elementos pertencentes ao typo que De
niker chama de atlantico-mediterraneo, que formava as 
populac;óes norte africanas, tyJlO esse derivado do Cro
Magnon, como estabeleceu V erneau, do exam e das ne
cropoles da Argelia, e muito afim das que até bem pouco 
povoou as Canarias (os Guanchos). Alem desses dois 
typos m encionados, ambos dolicocephalos, nao falta
riam certamente a essas migra<;óes militares africanas, 
o typo dolico-moreno, já existente na Hespanha, ale1n 
de · outros, entr e os quaes até o brachycephalo deveria 
estar r epresentado, e1nbora de modo m enos vultuoso. (2) 

Nessas condi<;óes expostas, estari a a Iberia, conser- . 

- (1) Quanto a porcentagem desses typos, nao tei:iios base 
para estabelecel-a; - acreditamos, porem que, o dohco-more
no de pequena estatura, tenha predominado de muito, nao só 
pelos contingentes dominantes de tal typo já existente na Iberia 
com os Iberos, mas ainda com ·os levados pelos phenicios, que 
muilo influiram na forn1avao racial peninsular pelo seu i¡umero. 

A influencia phenicia, ¡lté .hoje é _obser vavel. 
Em Povoa de Varzim 110 litoral ·norte de P ortugal, Fonseca 

Cardoso isolou na popula<;ao piscatoria actual, um cle1nento 
anthropblogico dolicocephalo de nariz aquilino, que considerou 
semito-phenicio ("O poveiro", - ''Portugalia", tomo 11, - Por-
to-1908). 

A lingua e o caracter peninsular sen1pre reflectir am a in-
fluencia phenicia. 

(2) Entre os carthaginezes predominava o dolicocephalo, 
havendo entretanto mesaticephalos, e até brachycephalos, como 
os que ainda hoje se conservam na ilha de Gebra e na costa da 
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vando, e qui~a augmentando a proporcáo de dolicoides 
moren?s, ero prejui.zo dos magros contingentes celticQs 
de dohco-l<;>uros, quando o poderio de Roma, depois <le 
h_ave~ abatido Carthago, es1nagava as ultimas resisten
cias 1mmor~aes dos hispanicos de Viria to e coma queda 
de Numan?!ª' encorporava as fronteiras de seu imp~rio 
toda a reg1ao dos Pyreneos as columnas de Hercules. 

O dominio de Roma, diz o provecto Mendes Correa, , .... r ~ > . { 

Í \ unisia (Bertholon et Ch~·ntre, ' "R0cherches anthropologique 
dans la Berberie oriental" ). · 
. Bert~olon, fixado por 1nui·to tempo no sólo de Gartha.go, ns

s1m desc1 cve, o typo de homens que elle considcrou como descen
dentes dos vclhos carthagin.ezes : 

"Ces sujets ayaient une peau tres brune. Ceci 
est en rapport avec l'babitude des Pheniciens de 
color~r leurs statues en rouge brun, afín de figurer 
la t e1nte des tegrunents. Les cheveux et la barbe 
sont D;Oirs. Les yeux sont tres 4oncé, presque noirs 
au po1nt que l'on ne distingue la pupille de l' iris: 
Les paupiéres sont ordinairement largement ouver
tes. On a cequ'on e.st convenue d'appcler des ªrands ... 
yeux. Le nez est droit parfois legerement co~cave. 
I1 est plus souvent cbarnu et quelque fois empaté du 
bout, . La bouche est moyenne, parf oís assez farge. 
Les levres sont le plus ~ouvent cpaisses, les pom
n1ettes ne sont que peu accussées." 

· "Identité d~~ caracte anthropologiques des Bai;" 
ques e des Pheniciens" - Bu)J. Soc. anthrop. Pa'ris. 
¡ 896, pg. 663. . 

A estatura dos carthaginezes teria sido elevada, passando 
a inedia, con1 1. 678 segundos os ossos encontrados em Cartha
go. ( Quatref agcs, Ha1ny; "Crania · Ethnica" 18822) pg. 502) . 

Segundo o material reunido por Delattre, Gauckler e Mer-
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nao é crivel, tenha contribuido com urna grande dóse 
de sangue extranho para alterar as caracteristicas so
matologicas da popula~ao. 

Nem Roma, tinha typo anthropologico determina
do, nem caracteres raciaes proprios e homogen eos, mas 
sim urna multidao dos mais diversos, formando o maior 

' 
lin, directores das antiguidades da Tunisiá, e encontrado e1n 
necropoles carthagine~as, o typo teria sido os seguintes : / 

Capá.c1dade craneana media, dolicocephalia mui
to accentuada, orbitas .mesoscmas, nariz leptorrhi
nio e urna face muito curta (chamoeprosope) . 

Os era neos encontrados deram a seguinte ·serie: 

6. º seculo 7 4,44 
5. º seculo 7 4,18 
4.º seculo 74,90 
3.º seculo 68,79 

Esses autores citados, terminam os seus par agr aphos ref e-. 
rentes aos carthaginezes do periodo puuico : 

O elemento punico, muito alterado pelas r.o istu
r as, era reconhecivel em u1n terco da populacáo 
carthagineza do IV seculo. Os libyphenicios estavam 
perdidos em urna massa na propor c;áo de 66 o/o, corn
prebendendo urna populacáo náo phenicia. 

1.º De um typo dolicocephalo leptorrhinio de norma ovoi ... 
de, de nariz as vezes continuo com a fronte, orbitas redondas e 
um~ face longa (typo moderno tunisio-algeriano dolicocephalo-
leptorrhinio) . ' 

2.º De um typo muito dolicocephalo de " norma verticalis'' 
pentagonal, indice nasal tendendo a mesorrhinia (typo de do
licocephalo de baixa estatura). 

3. º De um typo que vivía em proporc;óes iguaes aos outros, 
com um craneo mesaticephalo, nariz muito mesorrhinio. Estas 
popula~óes occupam boje as regióes menos accessiveis da Berbe
ria, e dos oasis. 

(Pittard, "LES RACES ET L'HISTOIRE", 411). 
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mosaico de ra~as da antiguidade, reunidas pelo la~o 
de solidariedade politico social. (1) 

De facto em muito pouco deveria Roma ter influi
do na Hespanha sob o ponto de vista ethnico, e se a 
civilisa<;ao iberica, o seu direito, os seus idiomas etc., 
repous~m nas manifesta~oes desse genero irradiadas 
da capital do mundo antigo, esta nao d'everia ter feito 
alterar de modo perceptivel a balan<;a dos typos anthro
pologicos peninsulares. 

F erraz <le Macedo, . em urna n ecropole da epoca. 
luzo-romana, no Algarves, de 12. craneos, achou 9 doli
coc~phalos, 2 sub brachycephalos e só u1n brachyce
phalo;-'- de 14 craneos femininos, 9 eram dolicoc~pha
los, 5 sub brachycephalos e só 1 brachycephalo. 'fados 
os indices nasaes eram Jeptorrhinios. 

Costa F erreira em Vianna do Alenitéjo, achou da 
epoca romana, craneos dblicocephalos occipitalisados 
da velha ra<;a peninsular (dolico-morena) ("Conlribu
tion anthropologique a l' étude de quelques cimetiéres 
anciens de Portugal", "Bull _et. et Mem. de la Societé de 
Anthropol. de Paris"). 

Fonseca Cardoso, e .Ricardo Severo, ("Portugalia'", 
t. II, 357), acharam na necropole de N. S. do DesterTo, 
datando dessa epoca, quatro craneos, dos quaes 3 eram 
dolicocephalos, e um feminino mesaticephalo, Jeptor
rhiuio de 1.62 de estatura, (do velbo ·typo iberico). 

Com essas observa<;oes concJue Mendes Correa ("0$.· 
povos primilivos da Lusitania" - 305) , "ve-se que o 

· typo mediterraneo, ibero-insu,lar, ou neolithico de 

(1 ) Guglielmo Ferrero, "Grandeza e decadencia de Roma", 
vol. I, 36, magníficamente mostra esse gráu de conf usáo ethnica, 

Lapouge, "L'Aryen", 315. 
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Beaumes-Chaudes parece ter sido na epoca luso ro
mana, como fora n o eneolithico (edade de bronze), o 
padráo da massa dominante da popula9áo do territo
rio". 

A iconographia e a numismatica, citadas por esse 
sabio portuguez sao conformes essa asser c;ao, de modo 
que, quando o imperio romano baqueou ante a pres
sáo dos barbaros, no fim do seculo quarto da era de 
Christo, a grande massa iberica seria de dolicoides 1110-
r enos de pequena estatura, chamados da rac;a m editer
·ranea,, a qual se associariam diminutas porcent3:gens 
de brachycephalos já mencionados, de dolico-louros em 
vías de cxtincc;ao de contingentes africanos (H. af (~/), 
em caldeam ento e portanto immunes aos exa1nes an
thropometrico osteoJogicos, e finalmente de r esquicios 
de Cro-magnon (H. Spelaeus). 

• 

Alanos, Van dalos, Suévos, Godos eto., f oram os bar
baras que no inicio do seculo V penetraram na Hespa
n ha e se encorporara1n a populac;ao preexistente. (1) 

(1 ) A barbarisa~áo. ~ da peninsula iberica, náo se fez da 
mesma maQejra, que a effectuada na Gallia, na mesma occasiáo. 

Na G~llia, a germanis:;i~áo se fez paul,atina!lle!1te por infil
tra~áo, dos elementos gerinanicos da n1argem d1re1ta do Rheno, 
que se effectivou ininterruptamente desde o seculo III da nossa 
éra, para náo mencionar as migr a(_;oes q.ue desde o tempo de· 
Ariovisto, os historiadores romanos ass1gnalam entrando na 
Gallia. 

Essa germanisac;áo se deu de ta~ maneira q.ue qua~~º Sya
grius e os gallo-romanos foram batidos em So1s~ons, Ja a p~
pula~áo da Gallia se achava ~aturada de ser:ma~ICOS, que pac1-
ficamente se haviam estabelec1do em seu territorio, se caldeando 
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Nao ternos dados seguros para conhecer essas tri
b us barbaras, sobo ponto de vista anthropologico, bem 
como ignoramos o valor quantitativo com que cada 
urna dellas entrou para o esboroamento das fronteiras 
·do imperio, ou a forc;a do seu concurso nas invasóes da 
península. Os historiadores nao dao noticias exatas. a 
·esse r espeito, só f azendo debaixo de um ponto de vista 
deter1ninado pelas condi~óes da epoca em que escreve
ram,. isto é en1 rela~ao ao estado de decadencia militar 
a~tingido_ pelo ünperio, de ma.neiras que tudo quanto. 
d1zem nao pode ter valor absoluto, m as deve, sim, ~er 
encarado com, r elatividade aos demais acontecim(':Jntos 
politico-sociaes da epoca. Assim, dado o estado de pa
thologica degener escencia do Imperio r omano e conse-

con1 os gallo-romanos. A derrota de Soissons, nao passou pois de 
un1a mudanc;a, politica de regimen. O imper ador de Roma, per
-dia o r esto da s ua autoridade eff ectiva, a qual passou para o 
chef e franko. 

Na Iberia, tal phenomeno nao se deu. Talvez, em r azao da 
gr ande dist ancia que separava essa · regiáo da fr onteira germa
nica no Rheno, e das agruras dos Pyreneus, que impediam qual
quer in filtra~áo, a barbarisac;ao se effectuou, nos fins do seculo 
IV,. com a invasáo de Radagasio, Gunderik, e Resplandiano, que 
•' manu miHtari", se apoder ar am, a frente das suas ordas de sué
vos, vandalos, a lanos, etc., da provincia romana da Iberia. J\fais 
·.tarde a · entr ada dos wisigodos con1 o seu sequito de elementos 
exoticos se spbrepoz a essa camada barbara. 

Nessas invasoes~ por~m, os barbaros, nao iam acompanha
i los de su as f anlili'as, nem dos seu~ ha veres, mas ape
nas em bandos a rmados proceder a conquista militar de modo 
que a fusa o ethnica teria de ser f eita em condic;óes bem diver 
sas da que se eff ectuou, na Gallia. 

Na Hcspanha os barbaros entrávam violentamente, depois 
de ter e1n conspurcado a pureza da ra~a gerrnanica com o con
tacto co1n outros povos. Assim sendo é natural que na Gallia, a 
influencia germanica se tenha effectivado, ao passo que na Iberia 
-ella nao deveria ter deixado vestigios serios. Veja-se ainda o que 
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quente desaggrega~áo, e fraqueza, é natural que nao 
fossem precisos grandes. exercitos barbaros para a in
vasao, de modo que, somos de opiniao tere1n esses bar-• 
baros com muita facilidade e em numero reduzido, e 
em quantidade infinitamente menor do que imagina-
1nos commumente, sob a influencia dos historiadores 
dos ultimos dias do Imperio, se estabelecido em terras 
;romanas. 

A respeito das origens ethnicas das tribus barbaras 
que se firmararn na península, ben1 como dos seus .ty
pos anthropologicos, as .chronjcas, em muito pouca cou
sa nos ori~ntam. Os h~stori~dores romanos muito pouco 
se preoccupavam com povos barbaros nao cogitando de 
inelhor conhecel-os, limitando-se a dar a esse propo
sito u1nas tantas no~óes limitadas e as mais das vezes 
erroneas. Os godos tiveram a fortuna de encontrar um 
Jornadés, mas os demais povos barbaros nao conseguí-

em completo abono dessa thése diz Lapouge no seu "Race et ~fi
Jieu Social", pags. 18 e 56. 

Desta opiniáo, é tambero Eugene Pittard, que na "Les races 
et l'hiS'toire" 15, assim se" manif esto: 
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"Em 376 o in1perador Valcns, autorisa os Visigo
dos a se estabelecerem á margem direita do Danu
bio. Dois annos qepois elles estao pilhando a penin
s.ula balkanica, batem os Romanos ern Adrianopola. 
e avan~am sobre Coustantinopla. Theodosio os repe
le, m·as elles nao cessam de devastar a Thracia, a 
Macedonia, a Illyr-~a. No fim. de ~lguns annos quan--· 
tós restaram desses Visigodos que batalharam dessa: 
maneira? 

Um facto é de1nonstrativo: 
Os typos de ra~a gern1anica aos quaes porler-se

, hia attribuir a presen<;a dos Visigodos, nos Balkans 
sao raros! -

Em 410 os Visigodos saqueian1 Roma. Eu1 412 
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r am fazer o seu passado se encorporar a historia, de 
f. ormas que tu do sobre elles, está no dominio das du
vidas e do hypothetico. 

~s alan?s seri~m tartaro-mongóes, os vandalos ger
n1an1cos me10 slav1sados, e germanicos apenas os f)Ué
vos e os godos. -

Como porem a maior parte dos Vandalos co1n Gen
ser~k pass?u á Africa, e os Alanos antes de poderem in
fhn~·. eth~1ca1nente foram exterminados na batalhia de 
OrvlJO, so ternos a considerar os g~rn1anicos suévos, os 
-qua es ta1;nbem nó seculo VI · em seus fins cahirant sob 
o fra~kisk de ~ .. eowigild; e ds \visigodos, qu~ até o se
.culo VIII dom1naram a Peninsula, a principio de To-
1osa; e depois de Toletum, · 
. . E' P!eciso se accentuar, porem, e com particular 
ins1stenc1a que, quando essa onda pseudo germanica, 

elles estáo entre o Loire e os Pyrineos. E1n 415 na 
Hespanha. Trinta e nove annos f oram pass a dos des
de ~ seu estabelecimento na margem direita do Da
nubio. Trata-se de urna só invasáo? 

Os homens que tinham na partida 25 annos te- · 
riam en tao se sobreviveram 65 ! 

/ Que influencia raci~l vao elles dar á Hespanha? 
Será ella apenas percept~vel? 
Ella parece em todo o caso bem tenue. 

· E quando Roderick, ·seu ultimo reí foi vencido 
em 711, pelos Arabes, a que familia. ethnica, eu per
gunto, pertenciam os exercitos que os conquistado
res da Africa tiveram a combater ! Eram elles :-ánda 
compostos de Visigodos? E' bem pouco crivel. E' 
bern difficil de assignalar na popula~áo da Hespar.ha 
grupos que poderiam ser ligados aos Visigodos : 

os homens de typo germanico sao raros na Ibe
ria. Agora é possivel que os Visigodos náo teuham 
pertencido a ra~a germanica !" 
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chegou a penetrar na Hespanha, já a essencia da sua ra
<;a nordica, dolico-loura, se acharia muitissimo adultera-. 
da, pela influencia dos povos atravéz dos quaes os ger
manicos tiveram de passar, na sua carninhada para a P e
nínsula; assim a primeira invasao co1nposta de alanos,, 
vandalos, e suévos, se bem que tendo viudo atravéz da 
Europa occidental, traria para a Hespanha grande rnul
tidáo de gente arrebaJ?.hada na passage1n . Com os s~1é
vos ~ermanicos, teri~ni vindo grandes por<;6es de b:ra
chyo1des slavos, e brachycephalos alpinos do sudoe~te 
da Gallia, onde elles havia1n estagiado, já nao se fal
lando com os vandalos, que· na Germania confinando~ 
com tribus slavas, teriam d esta soffrido a infiltra~ao,. 
ou dos a·lanos, já de si mongoloides. Os 'visigodos, que 
haviam entrado no Imperio romano pelo Danubio, cm 
cujas boceas haviam por longo tempo se estabelecido, 
pagando por muitos annos tributo ao impc;ador do. 
Oriente, já ahi deveriam, ter se alterado sens1velmente 
ao contacto com os slavos, gregos, thr acios, e outros 
povos orientaes, que se caldeavam ein larga escala na 
Peninsula Balkanica. Depois da peregrina<;áo de .A.la
r ico, a travéz dessa pernnsula, as ordas, godas, que inais. 
Leriam sido, grandes bandos armados de salteadores, 
óra ao servivo do imperador de Bysancio, óra, contra 
este amotinados, do que um povo em rnigrac;ao, pene
traram~ ellas na Italia, apóz a morte de Stilicon, ná0i 
sem atravessar a Illyria, e a regiao alpjna, a qual nova:
mente transpuzeraní para depois de longo estagio n~ 
Aquilania, e na Narbo~eza, entrar na. Hespanha. Ora. e 
claro que, quando Walba e Ataul:ph, f1zeram a trav.ess1a 
dos Pyrcneos, para em nome do 1mperador ~o occ1den-. 
te impor a autoridad~ .aos barb~ros .que ah1 se deg!a
diavam, já os seus w1s1godos, so ter1am de germanu~o 
puro, um fraquissimo contingente, devendo ser ma1s 
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um.a im1nensa turba contendo todos os typos anthropo
Iog1cos <leste os brachycephalos, "dinaricus", "alpinus'', 
" tatarus", até o dolicephalo, "meridionalis", ou o louro 
"europaeus", com ~sses typos misturados. 

Com isto ve-se que a Hespanha com a invasao dos 
godos, depois da dos barbaró's que os precederarn, ape~ 
nas se viu reunir em seu territorio, inumeros <;ontin
gentes de clcn)entos os mais diversos e disparatados, e 
de typos anthropologicos os n1ais diff eren tes, de m,odo 
.a tornar ainda mais compleia a .f orma~ao racial pe-
ninsular. (1) . · . 

Corn tantos elementos assi'm, a península foi i~clu
bita_velmente Lheatro de grande lucta selectiva entre 
elles. · .. 

Quaes teriam sido os estagios dessa lucta ? 
Terian1 desaparecido no torvelinho das seleccoes 

~ 

• 

(1) Infelizmente nao t e1nos dados seguros, colhidos nos 
cenliterios historicos, a r espeito do typo anthropologico gcrn1a
nico, chámado por Lineu de albus sanguineos, t orosus pili>;, fla ·· 
vescentibus prolixis ... " mas se applicarmos aos contingentes 
germanicos trazidos á Iberia pelas invasóes barbaras, o 
que já é conhccida em rela<;ao aos barbaros ger1nanicos inva
sores da Gallia, poden1os assegurar, que o ,godos, se é que fo
ram de facto germariicos, nao' ia1n alem de 1.68 de cst:,\tttra me
dia, pois que os saxóes e os frisoes, nao passavam de 1.f.17 a 1:69, 
os frankós cram urn pouco inais baixos, com 1.66 a 1.68, isto é 
quasi tanto quanto os gaulezes que media1n em media 1.66. Os 
bajuvares, os suabios e os alamanos, tinham 1.68 (Lapouge, 
"'' L' ARYEN", 328) . Os indices cephalicos dos godos e dos su~vos 
estariam tan1bem na mesma ·rela<;ao ao dos outros barbaros ger
manicos, isto é, occilariam entre 76 e 78; - absten<;ao feita na
tu ralmente dos nu1nerosos elementos extranhos á ra<;a gcrnia
nica, vindos con1 os chefes invasores encorporados ás hordas, 
~o baquear do Imperio romano. 
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muitos dos typos exoticos trazidos pelas invasóes ao 
sólo iberico? 

Teria um ou mais delles pela sua f ecundidade e 
maior resistencia, ás agruras de urna mesologia diver
sa augmentado os individuos que lhe reproduzia1n os. 
caracteres? 

Qual dos numerosos typos anthropologicos, reuni
dos na Peninsula, e isolados do resto do mundo pelas.· 
fragas dos Pyreneos, e pelas profundezas dos mares 
teria tomado o ascendente? 

Dos typos anthropologicos reunidos na Iberia, acha
mos que, dois seculos de selec9óes teriam bastado para 
diminuir, os que fora1n trausplantados de urna mesolo
gia diver.sa. Ora como o homem nao é ubiquo, é de se 
crer que, os individuos adaptados aos climas frigidissi
mos da Sarn1athia, dos typos "norueguez" e "siberiano". 
como ensina Martone ("Traité de Geographie Physi
que"), trazidos bruscamente para a Iberia, se reseu- · 
tissem naturalmente a ponto de perderem a fecundi
dade e ver em a mortalidade ceif ar os seus compon(;n
tes. As selec~oes se encarregariam de uniformisar os 
typos. Com isto é de se crer, tivessem os germanicos 
diminuido muitissimo, na Iberia, perdendo os seus con
tingentes de dolico-louros, devendo os que escapara1n 
ao exterminio .terem se modificado, se adaptando a me
sologia iberica. (1) 

(1) A prova dessa asser~áo é a degenerescencia do :i1u
perio gothico. 

Os godos de adapta~áo aos climas frígidos do norte da .Eu
ropa, se anniquilavam na zona tropical do meio dia; -e se o 
seu desaparecimento, se nao foi um pbenomeno de fulgurante 
rapidez, teria sido, entretanto, paulatino, como fructo de urna di
minui~o de f ecundidade, maior mortalidade, e menos resistencia 
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Assim, a península indiscutiveln1ente teria perdi
do os seus "euro paeás'j, bem como teriam sido exter
nlinados os demais elementos exoticos ao seu ambiente. 

~sse mesn10 phenomeno, já tem sido observado 
adm1ravelmente pel.os scientistas no que concerne a 
Fran~a, onde o dohco-louro, apezar de ter sido inje
ctado, em correntes muitissimo mais caudalosas do 
que na Iberia, pelas raz6es já expostas, está sendo d~sde 
s eculos at.raz:, batido ~elo brachycephalo "alpinu,s", 'a 
ponto do indice cephahco medio da Fran~a, ter subido 
de 78 ·da epoca das invasóes,' para 80 no fim da ·edade 
media, e P.~ra 83 qu~ , é o contemporaneo. O'ra, na Hes
panha ter1a succediµo o mesmo, tendo o dolico-lou
ro cedido deante do dolico-moreno mais fecundo e . ' n1a1s adaptaqo ao mcio. 

* 
* * 

Quando em 711 os moselemanos invadiram a Pe
ninsula, o estado anthropologico, hispanico consistiria 
no seguinte: 

a) Urna grande inassa de dolico-morenos, 
mediterraneqs, predominando. 
Contingentes dolico-louros, celticos e p~la 
maior parte trazidos p~los germanicos in
vasores, ainda que em propor96es bem 
menores do que s.e poderia 'pensar. 
Vestigios de ·cro-Magnon, (H. atlanticus, 
de Fischer). , 

.ás molestias proprias desse clima de meio día tropical. Veja-se 
magnifico trabalho de Oliveira Vianna sobre selec~óes teluricas, 
no numero de Mar~o de 1924 da "Terra de Sol." 
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d) P equenas porcentagens de brachyoides~ 
alpinos, e mongoloides, e syrios. 

e) Restos de africanos imperceptiveis. 
f) Enorme serie de typos interm ediarios en-

. tre esses m encionados. 

Os inusulmanos, qu,e em 711, derrubaram o cha
mado do1n inio wisigodo, na Hespanha, talvez, meno$. 
do que qualquer outro povo invasor , trouxe hom~ge
neidade ethnica. 

Urna im1n ensa variedade de typos anthropologicos,. 
os acompanhava apenas ligados pelo élo, aliás fortis~· 
simo do fana tismo religioso. 

Grande massa de dolico-mor enos de forma~áo 1ne
diterranea, ao lado de forte contingentes de H. ara
bicus", de Bor y, e de fortes por centagens de africanos,_. 
H." A fer , e H . Atlanticus, de Fisher, es tes dolicocepha
los, leptorrhinios, microsemes, e chamoeprosopes, de 
alta estatura, além de copiosa por~ao de brachyoidcs.. 
syrioides e armenoides, etc. (1) . 

(1 ) Quando a evoluc;ao de rac;as, ja deveria andar e1n 
phase bem adeantada, en1' 711 justamente trcz seculos, depois 
que os cavalleiros de Ataulph, haviam cruzado o Ebro, surgi
ram, vindos da Tingitania, no alem Calpe, como o sopro fer.: 
veJ,lt e do " harmattan" do Sabara, as almenaras de Tarik, a que1n 
seguia uma multidao infremne de homens afrq-asiaticos, QlJe· 
em un:1 tropel victorioso, e 'gra~as a trai~ao do hispo de Hi¡;¡
palis e dos filhos de Witiza, conta-nos a historia, dcstruiran1 as 
tiuphadias e os milenios, hispanicos, nas aguas sangrentas do 
Chryssus, nas planicies encharcadas do Lorca, e nas agruras de 
Eciza, derramando-se por toda a peninsula como u1na tor rente 
collossal e esmagadora, indo-se quebrar ao encontro das fragas 
penhascosas de Covadonga, nas serranias das Astur ias, onde o· 
pugillo de br avos hispanos, ao n1ando de Pelagio e sob a egi<le
da cruz, plantaram a semente fecunda da liberdade. 
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. Se essa fo~ a composi~áo anthropologica das pri
me1ras ondas invasoras dQ Andalús, as que lhe suc
cedera.m durante quasi oito seculos, foram quasi que 
exclus1vament.e compostas de norte-africanos, eivadas 
de gente m ed1terranea, e principalmente do H. Atlan
ticus de Fisher producto do Cro-Magnon e do Afer. · 

Se é bem certo que as invasóes germanicas, ou 
pseudo-germanicas, tiveram pouco effeito, pelas r azóes -

. A immensa inistura de povos 1n 0selemanos, de origens tao 
diversas, que, nesse epoca aziaga invadiram o Andalús traziam 
na pel!e, desde o colorido matizado de negro de eb'ano, dos 
guerre1ros de Al-Sudan, e do nubio das cataratas nilescas pas
sando pelos diversos cambiantes do acobreado do Bérb~r do 
Moghteb, do kabilla do Atlas, do f ellah e do kopta das boceas 
do delta, até a branco de jambo amorenado do arabe do Y emcn 
do Tadjik do Iran, do syrio do Libano, ou do israelit~ 
circu111ciso da orla oriental do Mediterraneo, para inais se acla
r ear ainda com o armenio ou o kurdo dos contrafortes sulinos 
do Caucaso, que em grandes massas acompanhava1n o cavalgar 
estrepitos do Islam triumphante. A esta primeira onda que sub
mergir a o imperio hispanico dé Roderik, e se fora n1orrcr es
praiada ao longe nas planuras de Poitier s, de encontro aos pci
tos couracados dos guerreiros de Charles l\fartel, succederam
se centenares e milhares de outras mais, nas quaes eram repré
sentadas todas essas ra~as reunidas a.o culto fervoroso do pro
pheta de Yatrib, pela ferrea inao do kalifa de Bagdad, predo-
1ninando porern o centauro br0nzeo, mouro; cavalleiro f anatico 

· do deserto, que formava as hordas infindav,eis dos Om1üadas, 
dos Almo'.ravidas e dos Almohadas, que se substituiram no ka- · 
lif adó do Andalús musuhnauo. 

E os pheno1nenos ordinarios de todas as conquistas de to
das as invasóE;:s se reproduziram, mais u1na vez ao sól crestante 
de urna natureza ardente do meio dia. Como as aguas dos r íos 
ao se cncontrar e1n com as do oceano, a principio as repellem 
e por ellas sao repellidas depois se r emoinh am travando-se, 
ate que se vao diluindo umas nas outras, ensina-nos o grande 
mestre Alexandre Herculano, assim se deu com as populac;óes 
christans e sarracenas na Peninsula ("Histor ia de Portugal"). 
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da nao adaptabilidade dessa gente oriunda de climas 
muito fries, á mesologia hispanica sub tropical on~e 
impera o "clima portuguez" de ~artor:e, o m esm o nao 
se teria dado em rela~ao a essas invasoes m usulmanas, 
cujos ele1nentos eram provenientes de l atitudes ~prc
ximadas, de modo que urna mudan~a para a Pen1n~u
la, nao Lraria, as grandes perturha~oes de adapta~ao, 
que fez desaparecer as ra~as g.errnanicas. (No :q.ortc-

· Apoz o choque do odio e~e~Eili~ado, pro~uzido por c~·uenta 
e impiedosa lucta dt:l rehg1oes bem diversa~, costumes 
oppostos, culturas d!ff erentes. e caracteres contranos, ~s arcs
tas tas da intolerancia se aplalnaram, e as ra<;as se fundirain ern 
um caldea1nento inf allivel, produzindo typos e sub typos, tur
bilhonantes os quaes teriam confundido o proprio Me.ndel, 1nas 
que no correr dos tempos se vao unificando seleccionadas e 
temperadas, pela adapta~ao em que isoladas atravessa1n os 
seculos. . . 

Tal foi sem duvida o que se passou na Iberia, da irnrncnsa 
quantidade de ra<;as e typos anthropologicos, fluctuando em urna 
confusáo espantosa, sur tiu ao cabo dos secu~os um amalgama ao 
qual nao se poderia1n ter furtado os habita~tes ªº norte, d~ 
Galliza, da Cantabria, do Aragáo, ou das ~s!uria~, ap~zar de ah1 
se haver originado o germen1 da resurre.1c;ao h1spru11?ª· E esta 
liga que de ten1pera variari~ com . as latitud~s, em virtud e das 
varias circumstancias occorndas fo1 a massa incalculavel de po
pulac;áo mosarabe, mixta de Christa e. de segui~o~a do .Kora!1, qu~ 
permanente1ncntc se ondulava ei;itre .os dom1n1os h1span1cos e 
sarracenos, a cada arrancad~ victoriosa dos nazarenos, ?u ~ · 
cada vaga alvinitente e revolta de albornozes. desorde;nados dos 
exercitos dos Alrnanzores, que em algaras tnumphantes se r é
fluiarn por sobre os pequenos. reinos dos successores do valente 
duque de Cantabria. _ 

O mosarab e f oi pois o producto da fusa o de ra<;a~, as qua es 
entrelac;ando-se ern f ormidavel ~mplexo, no q~al o odio de ge~te 
diversa, de crcnc;as oppostas, na~ puderam evitar que se reun1s
sem em um só corpo as populac;oes de . Hespanha e de Portugal, 
no qual figuraria um variegado mosa~co de todas e~sas rac;as 
citadas e de todos aquelles povos fanahcos que o destino levara 
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africano tambem domina o "clima portuguez" de Mar-
tone.) . . 

Alem <leste phenomeno, que só por si seria suffi
ciente para determinar urna muito maior importancia 
das invasoes africanas, do que as germanicas, é ainda 
preciso notar que as vizinhan~as do Moghreb, durante 
cerca de oito seculos levou continuamente a Peninsula 
caudalosas correntes immigratorias, nao só de grandes 

a se encontrar naquelle montan,hoso só)o ibcrico, comprimido 
entre dois mares gig~ntescos e urna fragosissirna muralha. 

E esS:;t fusao se iniciou logo que as patas dos cavallos das 
hordas do prophcta de Mekka, violarem o recinto sagra<lo de 
Toletun1, a capital hispanica. 

· O arabe Abdul-Aziz-lbn-~1uza, alem das centenares de vir
gens christans, que a polygamia islamica lhe permittia violar, 
tomou por esposa a hispanica Egilona, viuva do desgra~ado Ro
derik; e essa uniao foi como que o preludio dessas rac;as, que 
pelos seculos adeante se deveria accentuar. 

Theodomiro o bravo duque de Corduba, depois de vencido 
ern Lorca, continuou como wali, a governar as suas provincias 
dcbaixo do estandarte verde do Islam. Entre os mooarchas da 

. rea~ao hispanica, 1nuitos tiveram em suas veías correndo celere, 
o irnpectuoso sangue agareno, em xnistura com o de seus ante
passados hispariicos. 

Silo que no throno de Oviedo succedeu a Aurelio, f oi uro 
inesti<;o mosarabe, meio sangue, o n1esmo acontecendo a Mau-
r.egato, filho de Aff onso I. , 

Ramiro II, de Leao, 'havendo em certa algára conhecido urna 
linda sarrac.ena, .Ortiga, irina , de Alboazar Abukadan, filha de 
Zadan Zada e neta de Al>oali, desfez-se de sua mulher legitima d. 
Aldon~a, a quem afogou, penetrando em seguida entre os infieis, 
disf arc;ado ero in en digo. ' 

Raptou a Ortiga e coro ella se casou, tendo grande récua de 
filho$, entre os quaes o celebre cavalheiro don Antonio Albo-' 
azar Ramires o Cid antepassado directo de toda a nobreza pe
ninsular ten do na s~a prole, immensa, vultos f ormidaveis de he
róes, entre os quaes Trastamiro Alboaz.ar , Hermigio Alboazar, 
Egas Moniz da Riba Douro, Mem Mornz, Gon~alo l\1endes da 
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massas 1nilitares de soldados do Korao, como de povos 
inteiros com mullieres etc., que iam ao Andalúz pro
curar urna terra mais f ertil do que os areiaes saharia
nos, ou dos alcantis do A.tlas. 

Emquanto que a influencia africana, é r epresenta,.. 
da por essa injec~áo ininterrupta de gente de ambos 
os sexos, durante tanto tempo, a influencia germanica 
só teve ao seu credito, um,a diminuta n1igra~ao inili-

,. 
Maia, o lidador, Sociro Men'des, o Boro, D. Mendo, o Sousáo, con
quistador de Silves, e tantos outros c1ue se irnmortalizaf'á1n, na 
lucta secular, das guerras da reconquista. 

O Conde de Coimbra, d. Sesnando, contam-nos os chronis
tas da época, mongc de Silos, e Lucas de Tuy, fóra um mosarabe, 
que entre os sarracenos hou\7Cra sído até, " ·wasir" de Abed al 
An1oladhed, rei de Sevilha. 

D. Fafes Serracim foi outro mosarabc, incorporado á no
breza, casando-se com d. Ouroana, :Niendes de Bragan«;a, filha 
do grande cavalleiro, d. ~fendo Alam, de Bragan«;a, e de u1na 
princeza armenia, sua mulher, que visitou a peninsula. 

l\Iuito conhecido é o casamento de d. Affonso VI, de Lcao, 
co1n a nloura Zaida, que se converteu ao christianismo. Desse 
casamcnto foi filho o infante d. Sancho, n1orto valentemente na 
batalha de Uclés, facto que impediu a un1 n1estic;o de reinar no 
throno de Lcáo. 

O caldcainento, náo só, porém, se evidencia, nas alturas da 
aristocracia, ·mas entre os elementos das classes menos favoreci
das, onde elle tambom (leve~·ia se ter. ~perado com rap~dez. E' 
sabido que nas continuas guerras c1v,1s, que ensanguentavam. 
tanto os territorios ~hristaos., como os sarracenos, onde se cntr e
chocavmn a tolerancia e· a culta intelligencia arabe, com o f l;}_
natismo ·~1rrógante, do africano, se viam continuamente as hos
tes agarenas cntremeadas de cavalleiros hispano-gothicos, aos 
milharcs e entre as fileiras christas, 1nilitarcm pelas preten
~6es pollticas de urn ou ontro príncipe peninsular, muitas cen
tenas de tan~as con1 as cores do estandarte mahometano. 

Na batalha, óra o sarraceno ao lado do cbristáo pelejava 
contra os soldados do Rodio, ora courac;ados cavalleiros leo
nezes se batian1 contra a cruz gravada nas flamulas dos exer-

' . 
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tar que con1 a rapidez m eteor ica illuminou o doloroso 
fim do Imperio rornáno, se esboroando logo em deca
dencia, contaminada pelo cadaver da sua victima. 

Coro isto, pois, emquanto que as invasoes germa
nicas, nao deveriam deixar vestigios de monta nas po
p ula96es peninsulares, acreditamos que as migra96cs 
sarracenas, despidos os seus' elementos mais exoticos, 
taes co1no os brachycephalos syrios, etc., elimjnados 

¡ 

~ • J~ 

citos hi~panicos. (1). celebre :Jll!.Y Di.as, o ·Cid, can1peador, e como 
elle inu1tos cavalleiros chnstaos chefiavam musulmanos contra 
christaos e vice-versa. 

Em Zalaka, quando Aff onso VI, ero 1086, accon1mettcu a 
Yussuff, varios corpos de cavallaria christá fonnavam ao lado 
<lqs almoravidas, de Zeneta; "Mossameda e Ghomera, e trinta 
mil sarracenos batalharam pelo sympathico e cavalheresco Af
fonso VI (Alexandre Herculano, loe. Cit. vol. 1.º, 248). 

Para evidenciar ainda mais o caldeamento verifica-se con1 
1nuita facilidade que até os nomes hispano-g~dos se mi~tura
ra1n ás designa~óes sarracenas, sendo mutissimo communs nos 
docurnentos os no1nes mistos de Pelagius ibn Alaf e, dom Gon
~alo ibn Egas, Abdallah Argeriquiz, etc., onde se ve co1n cla
r eza o mosarabis1no em aci;áo. (Alexandre Herculano, loe. cit. 
vol. VI, 315) . 

Com isto, pois, conclue-se que as populai;6es hispanicas 
-em tudo se entrclai;aram com o invasor. Só nao se mistucaram 
as reli?'ióes de Christo e a de 1\f ohameth. 

.Alem <leste caldeamento ' ethnico qUe produziu os mosara
bes, é preciso ainda leinbrar o elemento maragato~ qlle perma
neceu intacto nas serranías de Astorga e de Leáo. 

Era1n ei:;ses inaragatos, bér bers de.' ra~a pura que, occupan
do no seculo VIII, toda a, Galliza até a Estremadura, se rebella
r am cn1 massa contra a domina~ao arabe, voluntarian1enlc se 
entrcgaran1 aos hispanos-godos das Asturias, de Aff onso I, que 
occupou a Galliza, Braga, Vizeu, etc. 

. Entraram esscs bérbers e1n caldca1nento com a gente hispa
n1ca pcrmanecendo, porem distinctos nódulos de africanos puro 
sangue, relativamente imumnes do cruzamento, no rucio da po
pulac;áo leoneza e gallega. Até boje os maragatos trazem na 
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pelas selec<;óes, tenham. sido mais aproveitadas na cons- · 
titui<;ao ethnica hispan1ca. (1) . . . 

Depois de se terem passado em r evista os pr1n~1-
cipaes episodios historicos determinadores da evolu<;ao 
ethnica peninsular, é de se f aze~ not~r um phenorne
no, que acarretando ~ara a Iber1~, nao pouc~s conse
quencias, passou. quas1 des~perceb1do ª?s cap1tulos ~a . 
Historia, Justamente por nao ter elle sido o resultar~o 
de urna espectaculosa conqqista, cumulando o fracasso 
estrepitoso de b_atalhas, de oorrerias triumphantes ,ho
mologando, massacres sanguinolentos e tragicos Ilfor-

physionomia inilludiveis signaes da sua proveniencia africana, 
conta-nos Oliveira :Martins ("Oivilisa~ao Iberiea" 169),. cabe2a 
raspada com urna mecha de cabellos na parte posterior sao 
nomades, e fallam urna linguagem que nao é o castelhano, etc. 

(1) O typo anthropologico do arabe, puro, segundo Ber
tholon e Ch antre, que estudaram diversas .P?Pula~óes ara? es do 
norte da Africa, como os Hedils, os Cl11a1a, os Kroum1rs, os 
Djendoubas, etc. ; é o seguinte: 

\ 

Dolicocephalos, ou sub-dolicocephalos, leptorrhinios, 
alta estatura de 1.65 a 1.70. · 

Os 25 cr ancos existentes nb museu de Lyon pertencentes a 
ar abes e levados por Buff ard, que os a ch o u em Ad en, est~1da
dQS p~r Ch antrel d~r~m ~1n indice de 75.5, ):>ara os masculinos· 
e 73.18 para os fem1n1nos. " . . .,, 

Mochi no seu trabalho Sulla antropolog1a degh 4rab1 
(Arch. p. i' Antropologia, vol. XX:XVI, fase. 3. º, 1907), encontrou 
dois typos entre os ar.abes: 
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Um dolicocephalo, que corresponde ao typo su
pra descripto. 

Um brachycephalo, que denuncia urna mistura 
com os brachyoides da Syria, visto provirem os era-
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ticinios das populac;óes vencidas, e shn o producto de 
roigra<;óes pacificas e· multiseculares, que intersticial
mente se intercalaram na populac;ao ·p eninsular. 

Trata-se de urna invasáo israelita que desde os n1ais 
r emotos tempos se encaminhava p ara a Iberia (1). O'ra 
essa secular infiltrac;ao de gente judaica, deveria te1• 
saturado a H espanha de seus elementos. 

O jlideo nao teria levado para a Península um ty
po anthropologico determinado e ainda quando fixo 
na Palestina, 0 1 seu habitat, já a ~ua ra<;a deYeria ter 
sido ben1 misturada como coatacto de elementos varios 

¡ 

co1n os quaes esteve em contactó, como nos r elata Go-
hineau, dadas as rela<;óes que o povo de Abrahao, teve 
com· os seus vencedores dQ Euphrates e do Egypto. Pa-

neos que tem csse característico inorphologico, da 
Arabia e da Syria. 

Os arabes inedidos por Chantre na Arabia, cn1 Alep, e em 
Or fa, beduinos da tribu Anazeh, dera1n urna estatura media de 
1.71, e un1 indice oscilando entre 76 e 78. · 

Os arabes da t ribu beduina de Ouled Arabi de Fay1n no Egy
pto, deram u1na media de estatura entre 188 individuos de 1.68, 
e um indice craneano de 73 a 75.3, 

(1) Um outr.o elemento que logo no sacnlo prhneiro da 
nossa éra comec;ou a se fazer -sentir, foi o israelita, a se crcr 
nas suas chronicas (Lucio de Azevedo, ''Histor.ia dos christaos 
no vos portugóeze~", 1 ),, que ~o ann<;> de 70. ·coro a tomada de 
J er usalem pelos soldados de Tito, se dispersou pelo planeta, e 
grandes migrac;óes atravéz do ~1editerraneo se f o:rma esh1bele
<::er na Iberia. 

A importancia desse concurso ethnico, tao descurado por 
quantos tem estudado o problema de rac;as na Península, é con1 
.gr ande brilhantismo e extraordinario relevo cstudado pelo cru
dicto pesquizador Lucio de Azevedo (loe. cit.). 

Com a continua~ao da infiltrac;ao israelita, já no donlinio 
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rece-nos que o typo predominante entre elles teria siüo 
o dolicocephalo-leptorrhinio, semelhante ao que ten-i 
essa conforma~ao apresentado pelos phenicios e pelos 
ar abes. 

Muito ao inverso do que geralmente se pe1!~ª' .. º 
judeo, se misturou com ?S christaos, cousa qu~ abas f1-
zeram todos os nucleos JUdeos com os povos JUnto aos. 
quaes vivem, tomando. destes os ~eus typos ~nthro ... 
pologicos. Lapoug~ aff1rma que o JUdeo. e dohco-mo
reno, onde os povos com os quaes convive sao dessa 

< 

da occupa~ao goda colloss.al era o elemento judai~o, seinpre 
vivendo á lei da avareza' e da rapacidade que sobre s1 att¡·ah1mn 
o odio e as antipathias das massas exploradas, alem da natural 
e tradicional animosidade dos sectarios do Evangelh? contra 
os que acompanhavam a lei do Talmud. J á naquellas eras bem 
remotas, os " pogrooms ,,, se succediam contraproducentes nas 
matan~as e nas conversóes f orc.;-..adas. . 

Com Siscbuto em 613, e coro Egica em ~ins ~e sc1s~entos 
. chegou ao auge a persegui~ao e com R~derik, sao os 1ude~s 
accusados de havcrem concorrido com Juliano, o conde de Sce
ptum, para que fossem os adoradores de Allah chamados ao-
Andalús. 

Gra~as a sabida tolerancia religi.osa. dos Arabes,. neste :1~
minio 1nuitissimo prosperara1n os s10111stas na Pen1nsula: . !1-
nham' escravos christaos, se uniam ~s n1ulheres desta ~~ehg1ao, 
cousa que aliás .iá nos tempos dos hispano-godos lhes .era per
mittido fazer depois das conversavóes cm massa do re~nado de 
Sisebuto. • . · d 

Quando porem.; a Hespanha d~ novo se v1a .integra a na 
cmninunhao da religiao nazarena, im1ne11sa era au)da a 1na~~a 
de judcos. Existiam aldeias e p~voas nas quacs a pop_?la . .;ao 
inteira era judaica. As prerogativa~ de que gosavam, 1az~am 
delles urna poderosa classe, pelas riquez~ que a sua cup1dez 
accurnulava. Podia1n ex.ercer encargos publ~cos sendo que a pro
pria cobran~a dos impostos lhcs era confiada. 

Os rcis portuguezes, o bolonhez ~ff<?n.so . III, e o sages. Dom 
Diniz, f oram muito prodigos . COJ? as 3ud1c1ar1as, que no re1!1~do 
de Aff o ns o V 0 africano, atbng1ram o apogeu. As persegu1~oes 
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fei~ao, como na Peninsula, no Norte-Africano, sao bra
chycephalos, entre os allen1aes, os russos e os polacos, 
o mesmo succedendo quanto á estatura. (Pittard, "Le$ 
Races et /'Historie", 413 a 417). 

Alem de todas essas correntes ethnicas na Penin
sula, é preciso se notar ainda duas outras de pequéna 
monta, occorridas nos seculos XI e XII. 

Urna, e qui~á a mais importante dellas, .se relacio-
na com a passagem de c:ruzados anglo-normandos para 
a 'f.erra Santa, como soldados das segunda e terceira1 
cruzada. 

pqr outro lado, por parte dos demais principes peninsulares nao. 
os deixavam socegar, com· as mais ferozes· atrocidades, que as
sim encampavam a odiosidade popular. 

As matan9as dizimavam as fileiras da ra~a, e as conver~ 
sóes f or.;adas diminuiam os f requentadores das synagogas, es
palhadas entao por toda a parte da Iberia. 

Muito ao envez de resolver o problema, esses methodos o 
exacerbavam· pois os judeos prolificos e ricos, cada vez :;e mnl
tiplicavam mais. 

A influencia desse tronco ethnico na peninsula f oi muito 
grande, como nos relata Lucio de Azevedo, pois que os con
versos passavam a occupar os altos cargos do Estado, e ia1n ~ 
aristocracia buscar suas esposas, arrogando-se pomposas gcnea
logias que diziam ir se originar em David, e em outros persona
gens de importancia da Biblia. 

'Muitos dos altos dignitarios da religiao romana, f oram chris- · 
taos, ·novos, como o bispó de Burgos, Do1n Pablo de Santarnaria, 
um dos inais tenegrosos perseguidores da sua ant iga cren~a n10-
sayca (Graetz, 3.0 JI apud. Lucio de Azevedo.) 

No seculo XV, a aristocracia peninsular, principaln1cntc a 
do Aragao, era eivada de sangue hebraico. A arabi mór, Abraháo 
Senior , valido da corte de Henrique IV, casou-se com urna irma de 
Fernando de Aragao, cuja bisavó materna já, ha'via sido judía, e 
como todas as dynastias européas actuaes descendem de F er
nando de Aragao se faz que nao haja monarcha na Europa que 
nao tenha particulas de sangue excommungado de Juda. ( Graetz, 
3.º, 64, apud Lucio de Azevedo, loe. cit.) 
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Elementos seleccionados, do typo nordico, dolico
louro, se teriam estabelecido em Portugal. (1) 

A outra corrente ethnica immigrada na Península, 
f oi tambero co~posta so de individuos do sexo mas
culino. 

Entrou p elos Pyrineos, prevalecendo a sua influen
cia em Portugal e no Aragao. 

Foi quando para a corte de Leao emigraram da 
Borgonha, os dois condes Raymun<lo e Henrique, que 
s e casar a1n com duas fi1has de Aff onso VI, levando 
p ara a P enínsula grande numero de h on1ens de arrn ·as 
e cavalleiros que os acompanharam na aventura . 

D. Henrique continuamente passava-se a Fran~a, 

No fitn do seculo, quanllo os fanaticos Fernando e Izabel, cs
quecendo aquclle a sua ascendencia, decr etaram a expulsáo dos 
territorios castelhanos, de todo o elemento hebr aico, este era 
na Peninsula calculado em cerca de 500. 000 individuos sobre 
urna populac;áo total de 5. 000. 00'0 de almas ( Leroy Beaulieu. 
" Israel chez les nations", 7). As conversoes cm massa se tor
naram a repet ir, e urna enorme multidao de conversos entrou 
para a communidade cbristá. Outros calculados em 120. 000, e1ni
g raram passando as f ronteiras de Portugal, onde foram engros
sar as fileiras dos seus correligionarios, ah í já exist entes em 
numero enorn1e, onde permaneceram no benevolente r einado de 
D. Joáo Il, até que o Vent~roso os submetteu aos mesmos pro
cessos de conversao e exP,ulsáo en1 massa. 

Foi assim que o cbristianis1no e a r a<;a absorveram grande 
quantidad~ de sangue israelita. 

(1) Os cruzados principalmente anglo-normandos e fla-
1nengos de passage1n pela Peniusula, afim de se refazerem na 
caminbada maritj.ma, aportaram nas terras luzitanas, aprovei
tando-se para darem golpes antecipados nos infieis. 

As mhais importantes dessas cor r entes datam do anno 1147, 
quando esse nordicos auxiliaram Aff o ns o Henriques na toma
da de Lisboa. E ram elles anglo-normandos e se cruzaram com 
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onde ia buscar novos contingentes afim de sustentar as 
suas pretenc;óes politicas. 

Entre esses homens de armas muitos se tornaran1 
pontos ~~ P.artida ?e familia que se notalibilisaran1 
nQs No~1har1os. Ass1m foi D. Goterre que iniciou con1 · 
o. seu f Ilho Dom Payo Goterres, h eróe da tomada - de 
Lisboa, e com seu néto Dom F ernao Paes da Cunha 
a grande familia dos Cunhas. ' 

Esses co~panheiros dos dois condes borgonhezes, 
eram proven1e~tes de t?-das as partes da Franc;a, pP.lo ' .. 
que nao dever1arn ter hdo typo· authropologico defini
do, devendo antes terem d.er;de o dolico louro do Flan
dres e . da Nor~nan~a, o dolico-moreno da Aquitania e 
d_a Gu1ena, ate o brachyoide das r egióes elevadas dos 
Alpes e do Jura. , ~ , 

Eis ~m que consistiu a f orma~ao ethnica da Iberia. 
V.arios typos anthropologicos, importados p elas ra

c;as diversa~ que os acontecimentos levaram a Hespa
nha, uns com pr~fundas v~iantes de indices cephali
cos, nasal ou facial, outros com identidade de indice 
cephalico, mas div~rgindo no quanto aos outros, e vice
versa, etc., produz1ram urna enorme serie de typos in
termediarios, com os quaes, isolados do r esto do mu~n
do, separados pelos Pyrineos, pelo Atlantico e Mediter 
raneo, submettidos a proce,ssos de ·ealdeamento mu1tise~ 

" 1 ' • ' 

os. portu~u~z~s do Tejo. Os Nobiliarios assignalan1 nluitas fa
~1has orig111a.das desses cruzamentos como a dos Rollim que 
d1zcm proveniente do inglez Child Rolin, descendente d~ H.o
lon, o cb efe normando. 

Antes dessas, dizem que em 844, 859, 966 e 971 em razzh.s 
cc;mstai:ites os normandos ainda barbaros, devastavam as cost~s 
b1span1cas. 

\ 

• 
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culares, e entregues ao regimcn d~ 1n.esologia iberi~a, 
evoluiram de accordo com as mais diversas selec<;oes 
até produzir o a ctual systhema racial hispanico. 

Mendes Correa no seu trabalho luminoso sobre os 
povos primitivos da Luzitania, conclue que, o typo 
actual portuguez é dolico. moreno, mediterra.n~o, coro 
um indice cephalico medio de 74.4, leptorrhin10.' c<;>m 
um indice n asal de 44.3, leptoprosope com um indice 
facial de 71.7. (1) 

A conclusao mais hnportante diz esse emerito pro
fessor da Universidade do Porto, é a an alogía entre o 
typo dominante actual dolico-mediterraneo, e o p~·ed?
minante no neolithico, e 'no eneolithico do ter r itorio 
poct~u~. . . 

Dada essa continua perpetuidade da predominan-
cia dos dolicoides morenos em Por tugal, é licito se sup
por que, quando a Iberia, iniciou o povoamento do pla
n alto paulista o estado de equilibrio de typos anthrop<l-

I 

· (1) ( " L' Ar yen", 345; "Selections", 366). Lapouge, .diz. que 
na peninsula iberica a propor~ao dos typos anthropolog1cos é a 
seguinte: . 

85 % d e dolicocephalos, e 14 % de brachyo1des. . 
Daquelles 84 % sao dolico-mor enos e 1 o/o apenas doh co

louros. P elo 1;1appa anthropologico de Ripley, tira-se a mesma 
conclusao. "The Races of Europe", o ines1n~ acontecendo co1n 
-0 de Denikcr. . . 

Mendes Cor rea (loe. cit.), ctiz que os dolico-louros portugue
zes, nao devem ser restos das invas6cs germanic~s, ma~ com 
n1ais probabilidad es d_os notmaD;dos da. cor~ente m1gr~tor~a que 
mencionamos ou entao como firma G1uffrida Ruggen ( QUA
TRO CRANI ' pREISTORICI"), o ves tigio da filha<;ao do velho 
cruzamento ero que tenha entrado, a. ra<;a nor dica e u1u . typ o 
proto ethippico, se revelando esses s1gnaes do typo louro, na 
transitor ia piginenta<;áo clara, que apresentam frequentemcnte 
na pelle e nos cabellos as crian~as do typo inediterranco. 
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logico fosse o 1nesmo que o hoje existente, is~o é accu_, 
sando decidida predominancia do dolico-moreno, ao 
lado ·de_ um infilna porcentagem de dolico-louros, e de 
uns tantos brachycephalos persistentes, em nucleos nos 
sopés dos Pyreneos, no Algarves, e na Andalusia, onde 
a media cephalica é um pouco mais elevada do que nas 
restantes regióes peninsulares. 

Nao se podendo de modo algum admittir a maior1 

in igratibilidade dos dolico-louros, para os quaes, os go- . 
binistas. Lapóuge, An1mon, Woltmann, e · entre nós· Oli-
veira Vianna, evidenciam, sempre os inais decididos 
p endores, pensamos que a maior parte dos povoadores 
do planalto paulista foi sabida dessa massa de dolico
morenos, mediterraneos, com um indice cephalico, tal
vez mais baixo do que a media peninsular (o indice da 
Hespanha segundo Moya, é de 76), porque Lapouge, mu
nido de muitas observa<;oes, diz que os mais ,dolicoce
phalos emigram 1nais do que os de indice elevado ("Se
lections sociales" 367), tanto mais quanto para o povoa
mento, 'do planalto foi muito· sensivel o concurso das 
Ilhas, cujos habitantes apresentam um indice de 73,5 de 
accordo com Laj ard. (1) 

A estatura do povoador, sem ser exagerada, p or 

(1) ·Lapouge, é aqui bem contra.dictorio consigo mesmo, 1 

porque affirmando sorem os mais doJicocephalos mais migr a
dorés, isto é que o 'indice craneano e$tá ero rela~ao inversa a 
migratibilidade de cada povo, diz tambero que os dolico-louros 
"europaeus", sao mais migradores do que os morenos, quando 
é muito sabido que os dolico morenos, "meridionalis", t em o 
i ndice cephalico inferior ao do "europaeus", por ter em n1ais 
desenvolvida a r egiáo occipital, e o craneo mais baixo, emquan
to que o "europaeus", te1n a sua dolicocephalia mais fronta lisa
da, e portanto menos acccntuada do que o seu congencr e 1110-
reno. 
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derivar elle do typo mediterraneo, teria sido mais ele
vada do que a media do iberico continental, talvez c~m 
1.66 a 1.67, porque sempre de accordo coro as aff1~·
ma<;óes de Lapouge, os que _emig;am tem e~tatura ma1s 
avantajada do que os sedentarios (loe. czt. 270). (1) 
(2) (3). . 

Eis, o juizo que formamos a respe1to do typo me-
dio do povoador. . . 

E muito p~ssivel que nessa lnassa de.. iber1cos. ~o
lico-morenos, 'tivess,em vindo alguns espec1mens de in-, 

(1) Nao. ternos a menor duvida em affir~ar que o ban
deirante paulista, tivesse sido dolicocephalo, po1.s que alem dos 
dados historicos-anthropologicos, ternos a confl::mal-os as ob
serva<;óes f eitas em individuos provenientes un~camente des~a 
gente que habitou. o nosso planalt?. A genealog1a n?s outorga 
atravez dos linhag1stas dados preciosos a ~sse respeito .. Ternos 
observado que na gente paulista actual, prov1nda de bandeiran.tes, 
tem o indice ccphalico occillando de 75, a ?8, o que quer d1zer 
um craneo dolicocephalo de indice que vana de 73 a 76. 

Por outro lado, todos os individuos ?bservados nas c.o~di
c;ocs acima, sao do typo dolico-moreno, ~o se. podendo vcnf~car 
occasionaln1ente typos louros nos que sao or1und?s de mcst1ya
gens coro inglezes ou allemaes, cousa que se tena dado inullo 
recentemente, no seculo passado. . 

(2) Martins, no $eu ''Reise in .Brasilien"., já havia n,ota<;lo da 
seguinte forma o physicb do pauhsta dos oitoceI,ltos: 

58 

''Os tra~os principaes da physionornia do Pau-. 
lista sao estatura alta e larga, tra~os physionomicos 
bcm' accentuados que denunciam dcsembara~o e a1nor 
da liberdade, olhos pardos, raramente azues, cheios 
de f ogo e espirito de e1nprehendimento, cabellos pre
tos e lisos, musculatura f orte, agilidade e destreza 
nos movimentos. Com razao sao elles tidos como 
mais vigorosos e sadios habitantes do Brasil." ( "Rev. 
Inst. Hist. S. Paulo" vol. XV, 352). 
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dice craneano mais elevado, que os f azia aproximar 
do brachycephalo "alpinus", e talvez mesmo com elles 
hajam vindo alguns individuos dolico-louros, porquan
to é bem certo que muitos dos povoadores tinham ori
gens que nao iberi·cas taes como os Lemes (com 1116 
de sangue flamengo, o que justificaría um caso atavi
co louro, na pessoa de Fernao Dias, conforme observou 
Taunay, e lembrou Oliveira Vianna), os Taques, OS' 

Bandemborgs, os Barewells~ os Bettinks, e outro~ mais: 
de proveniencia do norte da Europa. 

(3) Os ty'pos ibericos actuaes teni os seguintcs caracte
risticos: 

PORTUGAL: 
Minho 
Trazos Montes 
Beira 
Estrem2.dura 
Alemtejo 
Algarves 

HESPANHA: 
Aragao 
Ca.stella 
Leáo 
Galliza. 
Estremadura 
Andalusia 
Granada 

. ~ 
ESTATURA 

1.65 
1.64 
1.67 
1.64 
1.65 
1.63 

1.67 
1.63 
1.64 
1.6;1 
1.65 
1.66 
1.66 

INDICE CRANEANO 
(no vivo) 

78 
745 

' 74,6 
75,6 
76,0 
77,3 

771 
' 77,9 

78,0 
78,8 
78,0 
78,5 
77 

Sao estcs dados de accordo com os anthropologistas hespa
nhóes, Oloriz, Hoyos Sainz, e Aranzadi, bem como com os portu
guezes Mendes Correa e Ferraz de Macedo. 
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CAPITULO II 

ANTHROPOGENIA 
. ANTHROPOLOGIA 
ETHNOG.RAPHIA 

Maior do que á primeira vista póde parecer, f oi o 
influxo da ra~a americana na f orma~áo das prim eiras 
camadas de moradores do planalto paulista, essa gente 
bandeirante que nos propuzemos es tu dar sob · varios 
pontos de vista. 

Be1n razao tinham os chronistas castelhanos de cha-
1nar, aos moradores de Sao 'Paulo, de "mamelucos, gen
te bellicosa y atrevida", porque raro, era no segundo 
seculo, o sertanista que nao tivesse entre os seus pro
ximos ascendentes um genuino representante da ra~a 
de bronze. (1) · 

(1) Martius, ainda em principios do seculo XIX, fora attra
hido na sua atten~áo pelos indeclinaveis indices desse cruzamen
to que o seu golpe de vista de scientista soube descobrir na 
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Ainda qu e, as· grandes cabe<;as ar chitectadoras dos 
em pr ehendimentos, taes como ~aposo T~vares, Manu~J 
Preto Fer nao Dias e outros, tlvessem sido de exclusi
vo sa'ngue eur opeu, os ban<!_eirantes, eram todos m~s
ti<;os m am elucos, quando nao eram de p ura ra<;a in-
digen a. 

Estu dámos j á o elemento europeu, que entrou n a 
forma9áo ethnica do paulista,.' ? e maneira que muito 
dos bandeirantes estao, suff1c1en ten1ente analy~~dos 
sob 0 p oa to de vista ethnico; r esta-nos agora ~erif1car 
0 elem ento indígena. para cq,mpletar1nos o capitulo da 
ethnogr aph ia dessa gente de escól. Como sabemos, os 
indios brasileiros podem ser divididos, quanto aos ~eus 
typos anthropologicos, em · brachycephalos, m esalice
phalos e dolicocephalos, cada um dos guaes corresp on
dendo a urna m aior ou m enor influencia d as ra9as for
m adoras primitivas. Assim o brachyceph alo re~resen
ta urna m aior porcentagem de sangue mongol~co.' no 
cruzamento que se effectuou em edades .remobss1mas 
na America do Sul, pois que, repro~uz, in tensaT ente, 
os caracter es physicos das r a9as derivadas dos tarta
rus" , "malayus" e "articu~"· O d?licoceph alo acc~sa, 
nítidam ente, urna influencia super1?r do proto dolzc?
morphus am ericanus. O typo mesahceph~l? nada ma1s 
é do que urna for~a d~ cpuz~mento ~qu1hbrado en!r c 
as duas ra<;as pr1mord1aes ci tadas, e talvez com u1-

massa da popula<;áo. Diz elle (REISE IN BRASILIEN", - "RE
VISTA DO INSTIT UTO HIST ; de S. Paulo", 352) : 

" Náo ha duvida que os primeiros colonos cru
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zaram-se frequentementc com os indios visinbos, 
Iembrando a cor e a phisionomia do povo, aqui mais 
do que em outras cidades do Brasil, p. e. Bahía e 
Maranháo, esse cruzamentos." 
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fluenci~ de urna ra~a, vinda -aa Melanesia, cujos cara
cter es sao r eproduzidos no craneo da Lagoa Santa e 
observados p elo Dr. Rivet. 

Esses tres. t_ypos achavam-se, pois, distribuidos por 
toda a superf1c1e . do. Brasil. Os brachycephalos tinham 
o seu nucleo ma1s importante n o nordeste brasileiro~ 
e no valle do Amazonas, onde os aruaks brachyoides 
se alternavam com os tupis mesa ticephalos e caraibas 
desta m eslna conforma<;áo eraneana. 

Da Bah!a para o sul, ·os tupys, , que no Amazonas,' 
eram m esatlcephalos e no nordeste fortem en te brachy-
cephalos, tom.avam . novamente a conf orn1a~áo m esati
cep~ala, do1!1~nando . urna área que vinha a té o sul da 
Bah~a e Esp1r1to Santo, onde se confinavam com os ay
mores, g<?ytacazes, etc., do · grupo gé, dolicoceph alos, com 
fortes doses de. sangue do proto dolicomor ph o am eri
cano e melanes10, conforme os caracter es que os boto
cudos, seus descendentes, boje accusam evidentemente 
(mesorrhinios, dolicocephalos, microsemes, hypsisteno-
cephalos, etc.) . 

A este grupo, que se extendia pelo Espirito Santo 
~elos valles dos rios das Con tas, Doce, Mucury e J equi~ 
hnhonha, p ensamos que pertenciam os indios do alto 
Sao ~rancisco, taes como os cataguazes, os puris, mar
mem1ns, os guaromemins, etc. Si nao tinham identidade · 
ethnica absoluta, coro os antepassados dos botocudos ao 
menos deveriam com elles apresentar muitas affinÍda
~es, e1n razáo da vizirihan~a de "hábitat", o que f acilita
r1a os cruzamen tos, etc. 

E1n seguida, vinham os mesaticephalos tupis, r e
p~ese!l tad.os, n? Rio de Janeiro, pelos tamoyos e, na ca
p1tan1a v1cenhna, pelos guayanazes, cujos caracter es 
eram identicos aos dos typis do sul, conforme suppomos 
por um exame e medi~áo, que, gra~as á extrem a gen-
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tileza do nosso prezado mestre e amigo dr. Taunay, 
levámos a eff eito em um craneo guayaná, encontrado 
no Braz, em urna iga9aba, e recolhido a o Musco Pau
lista. Este craneo guayaná, é mesaticephalo com ' um 
indice de 78, mesorrhinio e megaseme, apresentando, 
porém, vestigios da ra~a da Lagoa Santa, em virtude 
do seu diametro basilo bregmatico, que dá ao craneo 
urna altura maior do que a dos tupis do sul, 1nesatice
phalos. Aliás, os craneos dos s.ambaquis recentes de 
Pombéva, (Jguape), medidos pelo dr. Ricardo K:rone, 
apresentam· esses mesmes éaracteres, o que n.os leva a 
suppór ter sido essa ra~a do littoral, antcpassada dos 

, 
nossos guayanazes. 

Apezar de nao termos base de observa~óes craneo-
1netricas, suppomos que os carijós hajam sido mesa
ticephalos, com um indice m ais baixo, proximo dos 
guaranís, que, segundo Rodrigues Peixoto, ("Archivo 
do Museu NacionalQ, vol. VI), eram quasi dolicocepba
los (76), e, embora apresentassem medidas identicas 
ás dos tupis, <lestes divergiam um pouco, talvez em 
virtude de maior influencia da rava da Lagoa Santa, e 
do proto dolicomorpho (hornero dos sambaquis), (1) 
Entremeiados aos guaranis, que se prolongavam até o 
Prata, deveriam existir muitos nucleos de dolicocepha
los (70 a 75), lep'torr,hinios, e m'egasemes antepassados 
do actq.al bugre do Paraná, que o dr. Rodrigues Peixo
to analysa ~rapeometr:icaroente (loe., cit.), e pr,oceden
tes, mais ou menos apurados, da vQlha ra<;a ' dos sam-
baquis. . . 

No centro brasileiro de Goyaz e Matto Grosso, ~sses 

(1) Medimos no Museo Paulista um cranco Guaraní coro um 
indice de 73, o que quer dizer muito dolicoccphalo. 
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trez typos mencionados de brachyoides, mesaticepha
los e dolicos, se alternavam, pois até hoje se encontran1 
os karajás, dolicos (73), ao lado dos caiapós, brachy
cephalos (84), bororós (82), e muitos indios mesatice
phalos, os quaes deveriam ter, entretanto, predomina
do. (1) 

Dos indios que entraram na composi~ao racial ·do 
·paulista, os guayanazes foram os primeiros que se es
tabeleceram no planalto, de maneira que ' muito con
correram para o· influxo de sangue indigena ))as popu
la~oes paulistas. Além dessa trib:u tupi, entraratii 'aiudt) 
na ethnographia paulista, os' tamo~os, carijós, tupi
náes, te1neminós, patos, tapes, pés largos, biobébas, gua
yanazes, marmemins, guaromemins e alguma.s trihus 
gtiaranis, vindas do Guayrá e do Paraguay. 

Sem dados que nos autorizem a estabelecer, co1n 
firmeza, as medidas anthropoinetricas de todos esses 
indios, somos de parecer que o elemento indigena, que, 
grandemente, preponderou na ethnographia do paulis
ta, foi mesaticephalo, mesorrhinio, megaseme, de .esta
tura mediana, etc. com forte dóse de sangue mongól 
mas nao sem signaes somatologicos do proto-dolico
morpho e do melanesio, embóra em menos f or~a.. 

Os cemiterios de escravos desses primeiros seculos, 
quando se deu o caldeamento das ra~as euroa1nericanas, 
poderiam fornecer magnificos elementos , de analyse, si 
fosse permittido a upi pesquisador ir procnral-os. ()~ 
·restos mortaes de Tibiri<;á ac~a~-se em urna funeraria.,, 
na egreja do Coraºªº de Maria, desta, cf;J.pital, cogitando
se, neste momento, da magnifica idéa, nascida da lnais 
feliz inspira~ao de trasladal-·os para a crypta da nossa 

(1 ) Vej a-se o croquis no fim do capitulo. 
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soberba Cathedral, onde, em monumento commemorati
vo, formara o com o que tiver de encerrar os r estos do 
grande F eijó, o embrya o do nosso Pantheon, no qual, 
mais cedo ou mais tarde, deverao repousar, p ara sem - · 
pre, os ossos .dos que escreveram a epopéa das bandeiras . 

Seria enta o opthna occasiao de se m edir cuidado
samente os ossos e principalmente o craneo do cacique 
l'ibiri~á, afim de se conhecer os s,eus caracter es anthro-
pologicos. . 

A base, como dissemos, do cr.uzamento euroam eri
cano, foi o caldeamento coni o guayaná, pr eexistente no 

~ planalto, onde, na primeira m·etade do seculo quinhen
tista, apor tara1n os pottuguezes. As primeiras liga~oes , 
como se sabe, foram os casamentos de Joao Ramalho 
com Bartyra, filha de Tibiri<;á; T erebé, outra filha de 
Tibiric;á com P edro Dias; Lopo Dias, com Beatriz, ta1n
bem filha <leste maioral guayaná; Braz Gonc;alves, corn 
a filha do cacique de Virapueiras ; Domingos Luiz Grou 
com a filha do cacique 9e Carapicuybas, e le. 

Além <lestes cruzamentos, dos quaes descender am 
inumeros troncos bandeirantes, dezen as de outros se 
teriam op er ado no planalto paulista, passando, anony~ 
mamente ao r egisto da historia. 

Ref erimo-nos ás liga~óes legaes, m esm o porque se
ria impossivel se fazer ·urna idéa do numer o de bastar
dos, da$ r elac;óes accidentaes e fortuitas, entre o povoa~ 
dor europeu, long.e das mulheres de sua ra~a, as quaes 1 

só vinham em lin1itadissimo numero para a colonia, e 
as cunhas indigenas guayan~zes, com quem os luzos vi-
viam em estreita harmonia. 

Os portuguezes, em cujas veias circulava impetuo
so, o sangue ardente do polygamo arabo-bérber , trans
plantados para um clima tropical, nao podiam deixar 
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de dar largas a um temperamento fogoso, por heredita-
r~edade e adapta~ao: ' 

Com todos esses factores, teria sido elevadissimo o 
numero de bastardos entre branca e india, nao tendo 
para elles. os gen ealogistas, muito propositahnente, pro
curado abiar os olhos, vendados p ela mania das linha
gens, a qual i~bue todos' que· se tem dedicado a esse ge
nero de p esql,nzas. Em tódo· o caso, Silva Lem e, por vá .. 
rias vezes f oi tocado pe1.01 sentiinento de honestidadé' áo 
refer ir -se á: p essoas éontempor,aneas, muito conñecidas,. 
e de certa po'si~ao sooi·al~1fáze'ndo.:a~ arigiharias· e1n 'tron
cos bastardos de branco e india, e até inesmo dé .brartco 
e negra. ' •' 

· Os testamen tos da .~poea, porém, ·suppr em essa '!a
cuna dos linhagistas, evidenciando a intensidade, que 
foi certamente a que mais concorreu p ara a fusao, des-
1n entindo cabalmente, p ela sua fecundidade, os ensin a
m entos dos anthropologistas, a proposito do cr uzamen
to da ra~as diffcrei:ttes, como haverem os de an alysar 
em estudo á parte. 

Rarissimo é o testamento,' data~do dos dois primei
ros seculos, que nao mencione o reconhecimento de urna 
prole, ás vezes numerosa, do mamelucos illegitimos, ha
vidos nos tempos de desvairada· mocidade. Muito espes
sa, pois, teria sido 'ª camada de~ mamelucos, f orman- ' 
do a base das pop'l!lla~óes paulistas, as quaes .er am dn
cessante1nente• alimentadas p(i)r novQs contingentes· eu' ... 
ropeos en.1i.grados, Iogo mergulhados ·na rnassa de .lnes... , 
ti~os, que •por. dois seculos, se conservando · ero est reito 
contacto com os in:dios administrados e os das aldeias 
de S. Majestade, muito longe de se europeanisar, Jnan
tinha:m-se com urna eleva'da porcentagem de sangue abo
rigel)a, a qual só decahiu; quando os 'paulistas largaram 
a escopeta, os grilhoes e os pelouros, pelo alviao e a ha-
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téa. deixando de ser preadores, para se entregarem aos 
mistéres da mineira~áo. . , . 

Estudaudo com espirite de analyse essa mesti~a
gem productora de µtamelu~os, poélemos cJassificar os . 
modos pelos quaes ella se operqu, da seguinte fo,rma: 
, . t.0 

- Jiga~óes legalizadas pelo :inátrímonio; ent:re 
o 'h~mem branco e -~ .mu'.lher india, ou entre · esta e o 
mamelucd. 1 , ; 

2~0 - 'ligaºoes, se1n o la90 de lega:lidade, . entre o 
branco ou ·o mameluco · e a india, mas que tinha:r.n '° 
nexo de continuidade' pela mancebía. ' ' ' ' ' 
. '3.0 

- Jiga~Óes fortUÍblS e accidentaes, entre, O hran
·éO ,ou o mameluce, e ª' india, · ás vezes vendados .. pelq 
mysteri.G, mas .que produzJ.am immenso numero de, bas-

, tard(>~. , . , · : '. 
1 

• 

· As do primeiro grupp, foram relativamente em. pe
que~lo nlllnero, · J~riqo sido' ·ellas as constituidora~ dos 

. 'pl'incipaes troncos .• das familias paulista,s. Foram kllas 
a.s que- já citámos,,. entre · os primeiros povoadores por
tuguezes e as filh'as dos caciques indígena~. · .. 

Ainda que poueos, esses ·cruzamentos" pela ex:traor- ~ 
<linaria. prolificidade da india, ' formaram elles abun,
dántes contingentes de . ~amelu~os, que forain os· pon- . 
tos de partida das f amiiias Bueno, Pires, Cam.argo, Fer
nandes Ramos, Cunha; Preto, etc., que, na mais va
riada propor~ao, sempre tinham contingentes de sangue 

. indigena. ·· , 
O guayaná como dissemos acima, formou o· elec 

mento indigena para esses primeiros ctuzamentos. 
As liga~oes de mancebía, que tinham Ull), nexo de 

E .G 1 G ·A N T E .,g 

-continuidade formando uma familia, ainda 1que ,illegip
ma, deverjam ter sido de maior importancia do que as 
primeiras que englob~mos na primeira classifica~~o, 
-resultando maiqr numero de individuos de sangue ;cru
_zado. O numero de im~igrantes solteiros, aportados llOS 
primeiros s~culos, aquí se tendo ligado a mulheres ~u
.días, deveria ·ter ~ido enorme. Como j á fizemos notar, 
bem r'r:du.zido foi o elemento femi:qino európeu, .vindO 
:nessas épocas, eni que so 'qs mais. a,udaciosos poderiam 
tentar urna tra:vessi~ oceanica perigosa e affrontar ullla 
·vida, difficil, ero tu.u continente ,n1y.sterioso · e selvage11i. 
Assim, .niuito· fácil se tornavá ~os ·portugú~zes a liga~ao r 
cop.1 as indias; suas escráv.as ·:a principio, e d~pois f ~r
ras dos~.SeUS" corpos· de adrfiinistrados. . ..A:pesa,r1 de' ra
~as diffe~~nt~s, · ,a .formu~ura ~ de . algu1tias .~ndia~, ~o 

·q.u~·~I'os dap testemunho. o~ ~ll¡~s. 'fe!hos _chron1stas, te~1a 
.sido um ·excellente conv1Jé · a~.essas hga~oes, oper~n(fo ... se, . 
assim. uma selec.ºªº seJX.ual éqgenica, 'entre os mamf~lu:- .. ·,· ~ 
,eos. Ap·esar dess~s 'mancebiás térem,. quasi sempre, pas- ., 
·sad~ , incog11ita,s , pel~s, docu~entos !egist:idores e a.h1d.;l. · , 
-ma1s· · occ'µ.ltam~nte . ads ollilús .do I~nhag1stas,, consegm-

. mos saber de \,algµns exem.plos, men,cionados p<;>r SHv.a 
Leme, taes como J>ed~o V.az de Barr,os, que , teve " 7 f1-

'.il w .. ... ' ,,. . . 

]hos idas. suas, v:a~ias . n;:r~iac~hias; , .Braz Esteves · Leme, 
,grande sertaiii~t~: ' 1!1~rfo po . sertao, ~ ~µr 1636, alll¡an,c~
h~do coro u,1na 1~d1a, del la teve )4 fdhos, . . :rµameluGqs9 ,., 

<que; nem ªºmenos._~ lingu~ por tugueza sabiam; ("lntJ. ' 
e testamentos'', vol. X, 328), uni dos' qqaes, o . capitao 
Braz Estev~s ~eme, -o mo~o, deixou, por sua yez, 20 fi
lhos, dos q,uaes, 6 legítimos, com 1/4 de sangue indig~;na, 
·e 14,, na.turaes,' com 3J4 de ra~a · aborigena, Filippa L~
me, outra filh,a de ~raz Esteves Deme, o velho, teve 12 
filhos. 114 de sangue indio, tidos cbm Dqmingos do· Pra
,do; Antonio Pedroso de Barros, deixou 4 f ilhos bastar· 
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dos inamelucos, Francisco Ramalho, o Tamarutaca, Ja 
de si mameluco deixou prole inuito americanizada da 
india Justina, etc. 

.Fossem os adduiir neste esboc;o etnographico, todas 
as nossas observac;oes, colhidas nos doct~mentos de pu
blicac;áo official, encheriáinos varias columnas com de-
zenas de nomes. r 

A terceira fórma pela c¡u~I se teria operado o cal
deamento das gentes européa e americaI;la", isto é, liga- · 
c;oes fortuitas ·entre branco e india, tambem fof nn1 
meio de abundante produc<;ao de nrameluco$ que enxa-
1neia1n as paginas dos testamentos de quasi todos o& 
moradores das primeiras . épocas piratinf:nganas. 

Extremamente raro é o testamento que nao incn
ci?ne a existencia de filhos _illegitimos, havidos, em sol
te1ro, de urnas tantas indias, nao só do scu servico con10 
principalmente alheios, aos quaes o testador determina 
á ~ua_ complacente conjuge sobrevivente, que pague a 
cr1ac;ao e os traga para o convivio de sua familia, no que 
eram obedecidos pelas velhas matronas paulis tas, que,. 
como se ve pelos documentos, f echavam os olhos, para 
a vida dos maridos, anterior ao casamento. (Testamen
tos de Simao Borges de Cerqueira, Joao Tenorio, J .. uiz;· 
F urtado, Antonio Bicudo, Affonso Dias, Miguel Garcia 
\T elho, etc., ("lnv. e test"). . 

Acredit~mos ter sido esta for1na, a mais efficaz. 
de cruzamerito, dadas as· facilidades co1n que p odian1 
os brancos e mamelucos abusar das indias, quando estas 
nao provocavam estes abusos, ilnpulsionadas p ela na-. 
tural inclina~ao prefe~encial p elo hranco, que, scn1 du
vida, levaría evidentes vantagens sobre o indio, no que 
respeita a encantos physicos. 

A immensa quantidade de mamelucos, que corn os 
indios de puro sangue, constituiram os corpos de adn1i-
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nislrados, de que nos dáo noticias os chronistas os do
cumentos he~panhóes e os jesuitas, nas suas diuitissi
mas referencias aos mamelucos teria naturalmente sa
bido com.o urna torrent~ dessas Úgac,;o~s passageiras. Bas
tardos, f1lhos de paes incognitos, sem o menor amparo 
de cabedaes, coma vergontea de urna inconfessavel or.i
.gem a lhes crestar a fronte, nao tinham outro r ecurso 
s inao vi ver no. convivio estreito com o indio, cujos ca
racteres somahcos reproduziam, em boa parte, e com 
·quem, por sua vez, se caldeavam, fazendo ·resultar u1na 
~ari~di~si~a propor~ao de sangue e1n mistura, na qual, 
a P.r1nc1p10, predom1nou o americano, para depois ir, 
mu1to paulatinamente, se desquilibr ando a favor do eu-
r?peo, com. o filt~ar. imperceptivel da immigra~ao ibe
~~ca, occor!1da p:,1nc1p~hnent~ no seculo x·v111, quando 
Ja os pauhstas nao ma1s traz1am do sertao os milhares 
de indios aprezados. 

Eis assim o esbo~o · approximado do caldeamento 
racial, operado no planalto páulista, nos dois prin1ei
ros seculos do povoamento, d9 qual resultou o mamelu
'CO que estudaremos o seguir. 
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CAPITULO . III 

O MAMELUCO 

GENESE E EVOUJ(;.AO DA MESTI(;AGEM NO PLA

NALTO 
~ . 

ETHNOGENIA ' 
FECUNDIDADE, LONGEVIDADE E V ARONILIDA

DE DO MAMELU~O 
HOMOGENESIA El]GENESICA DO MAMELUCO 

"Todos os nossos historiadores e chronis
tas aos quaes se juntaram as vozes autorisadas 
de alguns publicistas alienigenas, que se oc
cuparam da nossa evolu~áo, encomiam os ser
vi<;es inextimaveis, pr.estados ao Brasil, pelo 
povo paulista, desde qu~ se f ormou a priméira 
gera~áo de mamelu,.cos, isto é, desde Q 1neiado 
do se0ulo XVI" - Basilio de Magalháes - Rev. 
Inst. Hist. Bras. · -

Como já estudamos o typó do povoador iberico no 
planalto vicentino, foi accentuadamente dolicocephalo, 
·de estatura acima da mediano, e leptorrhinio, reflectin
do os tres typos que entraram, na forma~ao racial da 

73 



A C A D E GIGANTE& 

peninsula: o horno spelaeus, o homo m eridionalis, e o. 
horno europaeus. . 

Esses trez typos, até boje mais ou 1nenos observa
veis na peninsula, teriam resultado um p ovo homo
geneo,, que as selec~óes sociaes apurariam grandemente 
de maneira que, accordando comos dogmas de anthro
posociologia de Lapouge de que os elementos migrado
res sao mais dolicoeephalos e tem estatura mais el~
vada, tanto mais quanto é preciso se considerar que· 
urna graµd~ corrente colonizadora do planalto foi pro
veniente das ilhas portuguezas; taes como Madeira e 
A~ores, atravessando portanto· pelo cadinho de duas 
selec<_;óes migratorias; e sendo o indice cephalico medio 
em ·Portugal de. 75 (Ferraz de 'Macedo), e o hespanhol de 
76,4. (Moya. "Distribuicion geographica del indice ce
phalico en España''), é de crer t~vessem em media os. 
nossos antepassados o indice de 73, egual ao indice 
a~oriano (Lajard); devendo a sua estatura ter sido de 
1.67; aproximadamente, algumas unidades n1ais do que 
a media portugueza e hespanhóla, (1.63, Aranzadi). Os. 
outros caracteres somaticos teriam sido os m esmos que 
os peninsulares, taes como nariz leptorrhinio, a face 
se alternando, chamoeprosope como o Cro-magnon, 
cujp desce'°dente. o "bomo atlanti~lJ-S" de Fischer, da 
ra~a atlanto-med1terranea de Den1ker en trou na for
ma~áo ethnica peninsular, e leptoprosope con10 o d

1
(}. 

"nieridionalis" e tlo "eurdpaeus"; cor morena, cabellos. 
negros, onde uns laivo~ de louro acastanhado denun
ciariam os restos celtas e germanicos. 

Além disso estudaremos tambem como os povoado
res foram recrutados nas camadas sociaes da burguezia 
e da plébe, tendo elles sido d.epurados por varias selec
c;oes, já na metropole, como na colonia vicentina, onrle 
a natureza lhes arrebatou os elementos mais frageis~ 
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-só entregando a faculdade de se perpetuarem aos in
dividuos mais bem dotados physica e moralmente. 

Com todos esse elementos é facil chegar-se á con
clusáo de que os povoadores iberic9s, que no~ dois pri
meiros seculos iniciaram a popula<;'áo planalhn~ da c~
pitania de Sao Vicente, foram individuos da éhte ina1s 
.apurada, e dotados de todos os recursos humanos para 
vencer na e1npreitada a q~e se propµzeram. 

·Este em linhas geraes teria sido o typo europeµ~ 
q ue no planalto entrou p

11

ara cald.eamento com o indio 
p.ara a for1na<;ao. racial pa,ulist~. · . . . 

O indio, producto homogenesico de varios typos an -¡ 
thropologicos, um dos quaes talvez, a"ijtoc~1to!1e da Ame
rica, polygenicamente ou mesmo polyphilebc~mente ~e 
-encarando a gen ese da humanidade, (Amegh1no) ter1.a 
s ido na sua inedia, como já estudamos tamben1, mesab
cephalo com indice variando de 76 a 79, estatura media
na (1.64, talvez), de face chamoeprosop~, mesorrhini.os, 
prognathismo sub-nasal algo de,senvolv1do, frontal d~
primido, 1nas craneos elevados, entretan_t<?, systen1a. pi
loso atrophiado a fóra dos cabellos, qua~1 imperc~pbv~l 
<limorphismo sexual, o que talvez prov1~sse da i?enb
dade de vida entre os .dois sexos. Quas1 nullo d1mor
phismo individual, qui<;á fructo da ade~phogamia, e iso
l amen to e1n que viviam a~ ,tri~p~ cultivando a p~reza 
da rac;a tao remotamente c9nshtu1da por tantos elern.en-
tos varios. . · 

. Do cruzamento desses dois typ.os men~ionados, se 
()riginoll o · mameluco. , , .,, . . ,, 

A c;renc;a., affir1na Lapouge ( ~electzons social.es , 
156) de que o cruzamento de ra~as e u:n ag~nte eff1caz 
<le transmutac;ao, que exerce urna ac~~o feliz s?br~ os 
povos é eivada de erros. O Egyp~o, c.onbnua o sc1~nhsta 
f rancez, viveu 5.000 annos sob o regimen e pela v1rtude 
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da adelphogamia; as sociedades chaldaicas duraram ou
tros tantos pelos mesmos motivos. 

E' c~m essas palavras que Lapouge, inicia um tru
Ct_Ilento h~ello contra os !llesti~os, que, alem de tudo,_ 
d1z o er~d1to anthroposoc1ologo, tem contra si serem a 
causa do heteromorphismo, e desharmonia individual 
tanto maior qua.nt~ for a distancia entre as ra~as pater~ 
nas. A contrad1c~ao entre os tra~os dominantes dos 

~ paes, forma esse conjuncto desharmonico nos indivi
duos, _f eitos de peda~?s heteroclitos· de reuniao poucG· 
esthehca, ao que se Junta a desharmonia antimerica 
(craneos, faces etc., mais longos de um lado do que· 
~ outro, olhos em planos differentes, ossos que deve
r.1am se .corr~sponder m~iores uns do que óutros, etc.},, 
e a ma1s prenh~ em resultados funestos, a asymetria 
do a.ppa~elho ~en1t~l da mulher, olhada por Baron, como 
ª. ~r1me1ra etiolog.1a realmente positiva, que faz a este-· 
r1hdade dos n1esh9os . e dos hybridos, no que é corro-

. horado por Lapouge, citanoo Tutquan, com dados de
mographicos da Fran~a. Ao lado dessas más conse- · 
quencias physicas e physiologicas de que sao portadores. 
?s mesti9os, t~m elles ainda,. diz Lapouge, um moral 
inco1:1grp.ente, ln<?oherent~ e incomprehensivel, tortuo~ 
so e sem direc9áo na vida desequilibrada, que por for~a 
devem levar, cousas que se váo accentuando entre os 
mesti9os, de gera9ao em gera~ao, até á completa extinc
~áo ~a rac;a. Entr~ os mesti~os, ensina ainda Lapouge, a . 
amphtude das os.edla~óes augmenta pouco a pouco (lóc. 
cit., 109), por urna serie de golpes de atavismo, e os 
ultimos descendentes voltam ao typo das ra~as comp°'
nen.tes, principalmente si os mesti~s em lugar de con
tinuareln a se reproduzir em ami:ria, podem se recru
zar com rac;as das quaes descendem. Elles sao enti<> 
rapidamente absorvidos pela rac;a mae, com a qua) ~se 
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unem, mas seus descendentes ficam sempre sujeitos 
a reproduc9áo p~rcial ou total dos caracteres atavicos 
provenientes da outra linhagem. Sangue cruzado nunca 

• • ma1s sera puro. 
A volta entretanto é a regra quando as duas formas 

ancestraes, sao pouco separadas, em contrario, a exti:pc
~o dos mesti9os dissemelhantes devido a spermato-· 
gese defeituosa, embora a ovogenese se torne melhor. (1) 

Des tas regras de Lapouge· é f acil se concluir com 
Broca, ~lltis poderem ser heterogenesicos, isto é que pela 
diversidade tao grande dos typos qu.e se encop.tram. nao 
poderem procriar, e homogenesicos, dos quaes tal seja 
a diversidade entre os typos maior ou menor, assim 
podem ser, sem posteridade, estereis' e abortivos (age
nesicos e dysgenesicos)~ hou fecundos, quer de nov·o con
jugados a qualquer um dos typos formadores para os 
quaes se dá a volta (paragenesicos), quer conjugados 
entre si, sómel).te (eugenesicos), formando assim urna 
ra~a mesti~a nova que se prolonga indefinida~ente s.e1n 
volta, af firma Broca a qu~dquer dos typos anees traes. 

(1) Generalisando Knox affirma a e~terilidade do mesti~, 
citando Etwlck e Long, na sua ''Histqria da Jamaica"~ ·o, caso dQs, 
mulatos da Jamaica, que nao se reproduzem por amixia, depois 
da terceira gera~ao. O dr. Y on, assignalou esse phenomeno 
em Java, e o mesmo fez o dr. Nott, em relacáo aos mulatos da 
Carolina do Sul, dando o dr. Simonot a essa ,esterilidade,..o nome 
de • neutralidade ethnologica, que nio lbes assegura, senáo Qma 
duracao epbemera, desde que sab abandonados a elles inesmo. 

Quatref ages, nao suspeitando de que podem existir mesti
~os fecundos e estereis conforme as racas máes que se defron
taram, cita em opposicao aos supra mencionados os seguintes 
casos fecundos de mesticagem: O dos Basters, entre negros e 
hollandezes, os que Jurien de la Graviere, e~controu em Min
·lanáu e em Manilla, entre hesp~nhóes e tagals, ou entre estes 
e chinezes, e o celebre caso de Pitcairn. "L'Espece Humaine", 196. 
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* 
* * 

~o Brasil' ternos im~enso campo de applica9ao 
prabca dessas regras theoricas. Assim no nordeste bra
si~eir?, trez ra~as se caldearam durante muitos seculos: 
o indio brachycephalo, o negro dolicocephalo, e o bran
co dolicephalo. 

Deste cruzamento que parece estar entrando em 
s~as ult~ma~ pha~es surtiram. ~s actuaes popula~óes dos 
E~~adp~ . ~~ . $erg1pe, Ala~o;as, Pernambuco, Parahyba, 
R10 G:ranoe 9o Norte, ~eara e 'Piauhy. Trata-se de um 
cruzame:g.to homogeneszco, rparagenesico, isto é cruza
men:.to .fec':ndo com volta para o indio brachycephalo 
e ehm1na~ao· dos carac~eres do branco e do negro, tal
vez P?r terem os nlesb~os paragenesicamente se cru
zad<;> u~}ensamente com. o indio, devido á supressao do 
~raf1co1 ,d~ , escravos africanos, e á extinc~ao do afluxo 
He. cqlon,Q.S europeos, qu~· nrocuram coin exclusividade os Estados' do Suh ·" ·~ · · · 
,. Al'em' desse cru.zamento, entre as trcz ra~as apon
tado nos Estados do nordéste, ternos o cruzame~to en
tre negro· e branco produzindo o mulato, nos Estados 
d~ Babia, Minas, Espirito Santo, Rio de J aneiro e Dis
tr1cto Federal principalmente. 

Este cruzamento entre branco e negro, parece ser 
do. tyl?9 ~omogenesico ~ysgenesico, isto é fecundos os 
p:tune1ros cruzamentos entre btanco e negro produzil1-
do o inula to que por sua vez, cruzado com o branco é 
fec?-~do até· urna determinada gera~ao, quando se es
te!Il~sa, _cousa q~e está acontecendo com a gradual 
ehnuna~ao selectiva do mulato, que vai desapparecen
do da nossa popula<;áo. 

No planalto paulista, nos primeiros tempos, houve 
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o cruzamento do indio com o branco, formando linha
gens dotadas daS' mais variadas propor<;oes de sangue 
das duas ra<;as que por sua vez se conjugaram entr'e 
si, durante varios seculos e por muitas gera<;oes, fi
xando urna sub-ra<;a nova, extremamente fecunda, que 
até boje se perpetua, a qual sem retorµar ao typo anthro
pologico do factor européo, ainda se mantero visivel 
entre nós. (Nao se poderla admittir que tenha no pla
nalto havido, retrocesso para · o iberico, nem para o 
indio). Jra~a .. se aquí ft~ ·um c:r;uza:rp.ento, homogenesi
co, eugeneszco, formador de. urna sub-ta<;a, a paulista, a . 
qual só agora eslá amea<;ada de ser modificada por 
novo cruzamento com o hrachycephalo italiano (horno 
alpinus), e outros, da grande corrente migratoria que 
nos tem procurado. (lY 

(1) Quatrefages, no · seu ".L'esp,ece Hu maine", 209, assim 
se refere á rac;a' mameluca: ~ '"' 

,. f ' , 

"Quoique les croisemens niodernes ne remontent 
qu'a trois siecles, ils ont deja produit des resultats 
qui mettent hors de doute, que des races remar
quables a tous les paints de vue peuvent sortir du 
metissage. 

Les Paulistes de Bresil en sont un exemple frap-• 
pant. La province de Saint P~ul a eté peuplé par des 

"Portugais et des Ac;o11iens venus du vieux monde, 
qui ~'allierent aux guayanaz;es, tribu chasseresse et 
pacifique, et aux Carijos,. rae~ pelliqueuse ·et cultiva-
trice. · . · 

Des ces unions' .regulierement contractées, sor
tit une race dont les hommes ont eté distingué de 
tout temps par leur belles proportions, leur force 
physique leur courage indomptable, leur resistence 
aux plus dures fatigues. Quant aux f emmes, leur 
beauté a fait naitre un proverbe bresilien attestant 
leur superiorité. Cette population a fait preuve d'ini-
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* I 

* 

Assitn pois o cruzamento dos typos ibero e a1neri
can.o, effectuado nos. seculós XVI e XVII, no planalto, 
mmto Ionge de ter sido funesto, esteril etc., como quiz 
~er Lapouge em tod<;>s os cruzamentos de ra~as, indis
tinctamen te, consegu1u se perpetuar com urna vitalida
de assombrosa, e urna _fecundidade fóra de commum 

....... , . . . ' 
nao so nos pr1me1ros cruzamentos entre o índio e o ibe-
rico, como nos recruzamentos de quaesquer dos typos 
an~estraes com o ~ameluco, de prim~iro, segundo, ter
c.e1ro, quarto e. quinto sangue ou nas conjuga~óes entre 
s1, desses mesti<;os, quer entre individuos de primeiro 
sangue coro? nos de segundo, terceiro, quarto, quinto 
etc., entre s1, de tal maneira a apresentar se~pre um 

tiativ~ ª· tous égards. Si elle a marqué ·jadis par des 
exped1chons aventureuses ayant pour but la con.:. 1 

quete de l'or ou l'.enlevement des esclaves elle fut 
aussi la premiere qui au Bresil planta la can~e a sucre 
et eleva d'immenses troupeaux. "Aujourd'hui nous 
dit M. F. Denis, les plus hereux developpernent mo
ral comrne le rnouvement inteHectuel le plus remar
quable para.issent appartenir a Saint Paul." 

Ces éloges donnés a une population a peu pres 
en entier issue du metissage par un observateur sa
gace, qui a vecu longtemps au Bresil, contrastetent 
ª:V~c les reproches adressés par l'immense majo
rite des '\'oyageurs aux métis americains. , On les 
peint generalement sous des couleurs f ort noires. 
Tout en leur accordant la beauté physique et sou
vent aussi une intelligence prompts e facite on leur 
refuse. á ~eu pre !oute moralité. Admetto~s qu'en 
effet lis d1fferent a ·cet egard des Paulistes autant 
qu'on le dit; l'explication du contraste est facile a 
trouver. 

A Saint Paul les premieres unions furent des 
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manifesto desmentido ás palavras de Lapouge a pro
posito de infecundida\ie das ra<;as. mesti~as, enquadran
do-se na classifica<;áo de Broca, chamada eugenesica. 
(Broca, "Sur l'hybridité"). . 

Os cruza,mentos de ibericos e índios, f oram como 
dissemos de grandes prolificidade, e um exame, nao 
só nos trahalhos dos linhagistas como nos documentos 
de publica~áo official, nos revelam casos extraordina
r ios, evidenciándo da fórma mais patente essa virtude, 
em grande p~r.te fructo do cr:uzamento eugenesico. ,' 

Gra~as a pesquisas que fizemos nas fontes citadas 
conseguimos separar os seguintes exemplos de cruza
mentos fecundos, os quaes, pelo numero delles, podem 
servir de regra: (1) . ~ 

rabord rgulieren1ent contractées, grace a l'interven
tion des ,Peres Nobréga 'et Anchieta. Par suite de di
verses, circopstances les mamelucos, nés de ces ma
riage$, furent acceptés d'ell\blé comme les eguax des 
blancs' pure. Le· croisement s'accomplit done ici dans 
des conditions normalés' f ait u ni que peut etre dans 
l'histoire de nos colonies.'' 

Continuando Quatref ages, na sua carga a favor do mesti~, 
•e seu "Etude des races humaines", 47 diz: 

" . . . ils savent que, dans l' Amerique méridio
nale, le Portugai, et les tribus indiennes de la pro
vin~e dé Saint Paul $ont depqis longte~ps a peu 
pres intierement Femplac.és, par les Mamalucos de .. 
tits' 'fils des uns 1 et des ' autr~s, qui sous le hom d~ 
Paulistas occupent aujourd'hui le pays. ' 

(1) A respeito de f ecundidade dos mestic;os Quatrefages, 
~ssim se manifesta, no seu citado "Etude des races humaines", 49: 

"Mais partout ou le croisement s'est accompli 
dans des conditions a peu pres norinales. La race 
enf anté par lui se montre tres vivace et tres f econde. 
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Joao Ramalho e Bartyra, filha de Tibiri~á, ~ filhos., 
Pedro Días e Terebé filha dé Tibiri~á, 13 filhos. . 
Domingos Luiz Grou, e urna filha do cacique ·de 

Carapicuybas, 7 filhos, 32 netos, 80 bisnetos, ( conhe
cidos). 

Braz Gonvalves, e urna filha do cacique de Vira
pueiras, 4 filhos, 10 netos, 48 bisnetos, (conhecidos). 

Pedro Affonso, e urna india tapuia, 4 filhos, 9 n e
tos, 40 bisnetos, (conhecidos). 

Br:az Esteves Leme, e ·urna ¡india, 14 filhos. 
Braz Esteves Leme o· movo, mameluco 112 sangue 

e urna india, 20 filhos, com 314 de sangue. 
Manoel Fernandes Ramos, com Suzana Dias m a

meluca 112 sangue teve 8 filhos, 35 netos, 94 bisnetos, 
( conhecidos). 

Salvador Pires, com Mecia Ussu', mameluca co1n 
114 de,sangue indio, 7 fiih9s, 39. n etos, 184 bisnetos (co-
nhecidos). t¡ · • . 

li i . .¡ 1 
p l , • :¡ ~ 

* * 

Aux exemple tiré de l'histoire de Saint Paul, de Que
bec, du Manitoba, de la r epublique Dominicaine, on 
peut ajouter, ce qui s'est passé a Pitcairn. Dans cette 
petite ile, les re·voltés anglais de la .Bounty et les 
femmes polynesiennes ont engend.ré upe popuJation 
qµi faisa~t , l'~dmii:ati6n du capitaine . Beechey, qui 
s'est plus que doublés en vingt·~inq ans et plus que 
triplés en trente-trois ans. " . 

Quatref ages, na mesma obra citada, nao contero o seu enthu
siasmo pelos mesti~os, e reproduz as opinióes de · Nicholls, men
cionando diversos typos de mesti<;os eugenicos, como os dois Hum
bo1dts, Alexandre Dumas (mulato), Pouchkine, (mulato), Lislett 
Geoffroy, etc., r epetindo sem se canc;ar o exemplo dos paulistas 
(pag. 179, e seguintes). • · 
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Bartholomeu Bueno da Ribeira, sevilhano, ca
sado com Maria Pires ma1neluca, 118 de sangue indio, 
teve 7 filhos, um dos quaes Amador Bueno o acclama
do, que se casou com Bernarda Luiz, m am eluca, desce~
den te de Tibiri~á, teve 9 filhós, um dos quaes Antonio 
Bueno, que se casou com a paulista de ra~a mameluc~, 
Maria Amaral S. ·Payo, ten do 13 filhos. . 

Diogo Bueno, outro filho do accla1nado, casando
se co1n Maria de Oliveira Leme, tambero descend~nte 
de Tibiricá, te;ve 12 filhos; mn dos . qua es Francisco 
Bueno da~FoÍ1se~a casado eom Ma.ria J orge V~lho,. teve 
8 filhos, sendo Diogo Bueno da Fonseca um delles, q~e 
se casando com sua prima Joanna Btleno, te~e 12 f1-
lhos (note-se a consanguinidad~); Manoel Xav1er Bue
no outro fÍlho de Francis_co ·e irmao de Diogo, se cas.ou 
co~ sua prima Lucrecia 1Le.me Borges de Cerque1ra 
Bueno. tendo 10 filhos. 

* 

Domingos Luiz, o carvoeiro, casand.o com urna ma
m eluca, néta de Tibiri~á, teve della 7 filhos, dos. qua es 
Ignez Camacho, foi urna, a qual s~ casou ~o~ do1s po_y
tuguezes successivamente (Franc~sco T e1xe1ra e Jo~o 
da Costa Lima), delles ten do 13 f1lhos~ do~ qu~e~. Joao 
Machado de Lima, casa.do co1n a pauhsta Maria L~me 
da Silva, teve 11; e Izabel da• Costa casada com Fra!,1-
cisco Sutil de Oliveira deixou 8, s~ndo u1n ?elle~ J ?ªº 
Sutil de Oliveira, marido, que fo1 de Maria R1~e1ro , 
tendo sido assassinado com sua mulher, log.o depo1s do 
casamento, deixando, por isso, apenas 2 fllhos; sendo 
Sebastiao Sutil de Oliveira um delles, o qual de1xou de 
sua mulher 17 filhos. 
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Maria Sutil, outra filha de lzabel da Costa, se ca
sando com o mameluco Gaspar Sardinha~ delle ·teve 
'12 filhos; Ignez da Luz outra filha de Izahel, casada 
com o portuguez Domingos de Santa Maria, teve 7 fi
lhos; Paschoa da Costa ainda outra filha de lzabel, ca
sada com o portuguez Gaspar de Lovera, teve delle 4 
filhos, apenas, mas um dos seus filhos Louren~o da 
Costa que se casou com a paulista Catharina d'Horta 
teve 11. 

Destes dado's se oh~erva com extraordinaria fre
quencia, que todas as vezes que os inamelucos paulis:
tas se ligavam a portuguezes de puro sangue, cahia a 
fecundidade, a qual subia muito se, em vez disso,~ ca
savam elles entre si (amixia). 

Esse phenomeno é particularmente observavel se 
estudarmos a familia ' dos Camargos. 

, Juseppe de Camargo, sevilhano se casou com Leo., 
. . ' 
nor Dommgues, des·cen.dente de Tibiri~á, della ten.do-
8 filhos, um dos quaes Fernáo de Cama:rgo que se ca-

. sou com Mariana do Prado, paulista, deixou della 14, 
sendo um delles Fernáo de Camargo Ortiz, que se ca
sou com a paulista Joanna Lopes, tendo della 13 filhos~ 
um dos quaes Fernáo Lopes de Camargo que se casou 
com a 112 paulista Maria de Siqueira, tendo della 11. 

M~rcellino de Camargp, outro dos 8 filhos de Ju
seppe; se casand? coro sua parenta Messia Ferreira. Pi
mentel, descendentes de Tibiri~á e de Pequeroby, della 
teve 11 filhos, um dos qua es, J oao de Camargo Pimen
tel, que por sua vez foi casado com urna parenta Maria 
Franco de Oliveira, néta de Amador Bueno-, e portanto 
proveniente daquelles dois caciques guaya,nazes, della 
tendo 12 filhos. Francisco de Camargo Pimentel, ou-
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tro filho de Marcellino, tendo-se casado com a paulista 
Izabel de Oliveira Cardoso, della teve 18 filh~s·, pelos. 
qua es sao conhecidos 100 nétos desse casal, CUJO chef e 
éra Marcellino de Camargo. 

Mariana de Camargo Pimentel, tambero filha de 
Marcellino, casada coro Paschoal Delgado Lobo, pau
lista de ascendencia mameluca~ teve delle 10 filhos. 

Eis a prova magnifica s}a fecundidade de g~nte ma-. . ..,,. 

mell:lca pauhsta. , · . 
Analysa:hdo as obra~ ~e Taques e de ~i~va Len1e, 

conseguimos achar as medias do quadro aba1xo a p~o
posito da fecundidade dos cruzamentos de eur~pe1:1s 
com mamelucos de diversas propor~óes de sangue indio 
até 1¡s. 

Deixamos de aprofundar mais a analyse, pesqui
zando a fecundidade, entre mamelucos de diversas por
'centagens de sangue, porque a partir ·de'· duas ou tres 
gera~oes, quasi ·todos os. ea~~ento~ no plan~lt() eram 
entre mamelucos de maior ou m~nor quanhdade de 
sangue indio. Toda a populac;&o era mameluca, .c~m 
ligeiras excep~es, principalmente de algumas f a_milias, 
como os_Taques, os Lemes, etc. que levara~ ma1s tem
po para entrar na mesti~agem geral. Ass1m sendo as 
médias de .fecundidade para os mamelucos em geral, 
sao as que

1

·;puram.os p~ra o ·plap.alto, ,cq1n~ se ,encon ... 
tra no c·apitulo YIIJ. ' , 

As médias dos quadros abaixo nao. f oram tiradag 
de um material muito abundante, resnm1ndo-se as _nos .. 
sas observa~óes em_UIDa centena de cas~es a~rox1~~
damente, porque nao pudemos conse~wr dados ~a,is · 
completos, em todo o caso já se ~odera f azer. urna idea 
bem aproximada do que tenha sido a fecund1dade ma-
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meluca, e do que foram os resultados do cruzamento 
entre eu:ropéu e indio: 

CRUZAMENTOS 

' j 1 • 

Européu com indio 

• 
E uropéu com mameluco l I~ sangue 

t 

Européu com mameluco 114 sangue 

Enropéu com mameluco 1¡8 s~ng'lle 
1 . i ,,, 

1 

Européu com Indio e com mamelucos 
até l f8 de sangne, em geral 

MEDJAS DE 
fECUNDIDADE 

8,5 

5,9 

61 7 
' 

6,82 
l 

' ' •, '·',, <f .+ • 
r ./ "i ~ ~ ' ,1 ~ ~ 

.Onde se·poderia encontrar outro povo, apresentando . 
um igual e~empl~? Verdade seja dita que os algarismos 
ap~rados na? representam senao um indice aproximado, 
po1s que o .nu~e~o de ob~erva~óes foi .peqneno. Talvez 
se pudessemos d'1$por éle' um rhatetial inais ahundanfe 
as médias nao f ossem, tao· elevadas, mas é possivel tam~ 
bem que o contrario acontecesse : as m édias subissem 
mais ?inda .. E o matei:ial ~a~ foi rnais abundante, pox
qu~ ~o consideramos. hga~oes entre européu e indio, as 
leg1bmas, despresando as illegitimas., que tinham quasi 
sempre o caracter de pouco duradouras, e fortuitas nao 

. pod:ndo ser incluidas em mn calcQlo. de fecundidade, 
· ~ nao ser tal vez a . de B:i:~z Esteves Leme, que teve u.m~ 

li~a~áo ~e mancebia, da qual r esultaram com urna in
dia quas1 duas dezena.s de filhos. 
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* 
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Nao era porem apenas a fecundidade, acima de
monstrada, o unico resultado eugenesico do cruzamen
to do iberico coro o hornera american-0. A longevidade 
tambero foi seu apanagio, assiln como a extraordina~ 
ria varonilidade, é delle patente. Assim o mameluco 
Balthazar F ernandes o fundador de ,Sorocaba 1 com 1I4 
de sangue, f alleceu com mais de 85 annos. em 1661. Iza
hel da' Costa, terneta de rribiri~a, viven 90 annos, sua· · · i 

irma• tinha 80 ém 1680. · ~ 
Fernao O~tiz de Camargo, mameluco, com 1132 de 

sangue de Tibiri9á, tinha mais de 7&, quando falleceu 
em .. ·1690; ,Francisco de. ~aml;\rgo t Sánta. Maria,.Hnba~·/9· 
em 1714; Fran'cisco (de Carilargo Pimentel; .tinha 84 e 
l8 filhos, um dos quaes Jenonymo apuramos ter che
gado a mais de 76, e Louren~o, outr-0 filho viv:eu 78. 

O Anhanguéra o velho eoin ·50 · ~nnos em 1682 foi a 
Goyaz, e · a ós 65 sé caso u pela segunda : seu f ilho do 
mesmo appellido contava ~2em· 1722 ao effectuar a ce
leberrima peregrina~áo f allecendo com 70, e o filho des
te coFonel~Bartholomeu Bueno na.scido ·etn 17eo, casou. 
pela segú:tiaa vez cdm 67 annos, e'''ino:dreu· aos,:J6 depois 
de uma vida agitadissima. Amador Bueno o mo~o, des
cendente de Tibiri~á e de Pequeroby, falleceu em 1683, 
com mais de 75 annos e sua irma Izabel da Ribeira; 
f alleceu em 1698 coin 85 annos; se'u filho Domingos da ' 
Silva Bueno tinha 6·3, quando em 1710 foi em expedi~áo 
militar a Santos, soccorrer o governador amea~ado pelos 
francezes, e em 1721 chefiou com Domingos Días da 
Silva o soccorro ao Río, occupada por Duguay Tr.ouin, 
fallecendo com mais de 75 annos. Clara Parente ma
meluca, 112 sangue filha de Terebé, e néta de Tibiri<;á, 
falleceu em 1635, com 80 annos. . , 
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Qual o motivo, porém, dessa eugenesia de cruza
mentos entre ibericos e indios, no planalto paulista em
quanto que, em geral, os cruzamentos dessas duas ra~as 
eff ectuados em o u tras regioes do Brasil, nao · puderam 
fugir ás regras de Lapouge, quanto aos seus productos 
mesti~os ? 

E' possivel que a nao perturba~ao do caldeamen..; 
·to de duas ra~as, mais ou menos homogeneas, 
urna das quaes trazia de atém mar, immenso cabedal 
de ~uge~ií,a, por urna terceira ra~a, eomo •se deu no nor
déste, de modo a complicar a fusáo, tivesse sido um 
dos elementos causadores dessa eugenesia. A leve con
sailg~nidade, t,tsada no plan~to entre os mamelucos; 
teria tambem' C:ontribuido·para a fixa~ao dessa sub-ra~a 
mesti~a' por amixia, boje hem europeanisada pela che
gada constante e paulatin~ de novos elementos. 

Seja, porérn, , coqio. fórt a verdade inconcussa, é . 
que os tnámeh1cos ·paulistas constituiram urna sub-ra~a, 
íixa, eugenica, com os seus attributos inegualaveis de 
grande f ecundidade, m~gni!ica longevidad e e ~espan-
tosa var oriHidade. I '. 

Foram elles, 'sem duvida, os coefficentes . causado
res da grandeza dos feitos dessa, que Saint Hillaire ap-
pelli dou de , "ra9a 'de gigantes". 1 

CAPITULO IV 

O NEGRO 

INFLUENCIA DO .!'TEGRO NA F9RMA<;AO ETBNICA 

DO PiANALT(), ~ 

M~itos dos ql}~· tem escripto ~o~re ~ f orma~áo ra- , 
cial paulista, affirma~, a co~:partie1pa~ao · das trez ra-
~as; americana, europea e afn.~an~; . 

Nada mais falho, como :ilias 3a f~z se,~br T!iunay. 
("Historia Qeral das Bandezras Paulistas .. ·) . Ah1 est~o 
os documentos de publica~ao offi~ial, pa~a desmentir 
esse concurso das trez ra~as. O afr~ca~o na? concorreu 
para forma~ao d9 paulist~. das, p~1m,e1~as ,. era.s. A elle, 
era o elemento negro quasr absolutan1ente e~tranho. 

Em Sao Paulo, do's quinhentos, dos se1scentos e 
mesmo da primeira meta~e dos se~ecent?s º. n~g:r;o era 
ausente' e mesmo qua~i desconhee1do, so e;x1st1ndc;> em 
casos esporadicos. Ahi estao os "lnv~n.tarzos e .Test~
mentos", ahi estáo os documentos mun1c1paes; ah1 esta o. 
os registos dos escravos, e fotros, para provar que nes
sas épocas de anta:rtho, só dois elemento~ pesavam ~a 
f orma~ao da popula~ao: o vermelho amer~cano e o v1n
do de além mar, de terras européas. 
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Os tapanhunos, como eram os n~gros chamados, 
só por excep~óes raras, surgem, quas1 que milagrosa
mente, a respingar as listas de milhares de indios es

' .cravos .e forros, que tanto abundara nos inventarios dos 
primeiros peculos. 

Só 1apíJ~receu em S. Paulo o hornero negro, a pesar 
como factor na feitura das baixas camadas da popu
la~ao, p elo cruzamento com o mameluco e com o eu
·ropeu· e mesmo com o indio puro, quando no seculo 
XVIII, já bem adeantado, mineiravam os paulistas o 
ouro en1 Matto Grosso, para onde o bra~o negro fóra 
importado em grande por~ao. 

S. Paulo teria sido, entao, o mercado entreposto, 
-0nde os mineiradores se abasteciam para a aurif era 
colheita de· se~s refuJgentes alluvióes. , 

Em Minas Geraes, bem antes, já era o negro obra
~o preponderante nas explora~óes do sub-sólo, mas nao 
f'.óra elle, .entr:etanto, importado via S. Paulo, a quen1 
esse elemento ficára extranho, e sim, via Rio de Ja
,neiro, que logo no inicio ,do setecentismo se ligou dirc
·ctamente ás ml.nas, como é muito sabido. 

Nao foram os p,aulistas os introductores do ~egro 
nas minas das geraes, e siro os ·r einóes e demais brasi
leiros que ahi penetravam por outras vias, que nao as 
que .de Sao Paulo ahi .demandavam. Aos paulistas das 
.geraes, bastavam os seus carijós e m amelucos, que os 
acompanhavam, como sequito guerreiro, a principio, 
no occaso do seiscentisn10, e como bracos de trabalho .. 
quando as minas exigiram o esfor~o do alviao e da 
.batea. 

E1n Sao Paulo e demais villas sa telli tes, porém, o 
· .africano só se fixou com agente no caldea1nento de ra

~as, quando para ahi foi trazido o café, que implantan
do-se nos nossos rincóes, em cultura intensiva, obrigou 
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os lavradores a importal-o, a principio dos ou~ros Es
tados, como Minas, ·Matto Grosso, Goyaz, Babia, ~er-
11ambuco e Rio, onde as lavouras de assucar .decah1am 
e a producc;ao aurífera se exgottava, e depo1s quando 
a necessidade de augmentar o brayo traba!hador fez . 
com que o paulista, .por sua vez, lan~a~se mao do com-
mercio com o negre1ro preador em Afr1ca. . 

Coro isto, só no seculo 1XIX, nos se:is alvores pr1-
meiros f oi o africano implantádo em Sao Paulo, como 
concor;ente á formac;ao ethnographica e, just~men:e · 
por isso, os cruzamentos com o. negro sa~ tao. 
recentes, que entre nós , os mulato~ ~1sf.ar~ados ~ao ra
rissimos, imperando em grande ma1or1a os me1? sa~
gue, os quarteiróes e ~s oitavóes, e nos qua es e f ac1l 
descobrir-se os estigmas· da ra<;a ~e eba~o. O mulato. 
paulista se distingue do mulato norbsta, visto como este 
já é urna subra~a eo1n o~ seus attributos definidos,, onde 
0 caldeamento já quasi uniformizou o typo geral, que . 
oscilla entre o branco e o negro . na cór e nos cabellos 
bastos e encarapinhados, tendo do in~i? a pequena es-· 
tatura, pernas curtas, arcabouc;o 1!1agn1f1co, cabe<;a bra
chycephala, coro os malares s~hentes e olhos amen-
doados. (1) 

(1) Todos os recenceamentos, que se procederam no Bra
sil determinando o numero de individuos, br~ncos, negros, mu
lat@s, e caboclos, nao '.tem o menor valor? p~is ql'!-e., ~s. pessoas 
encarregadas desse censo nao tinham criterio scientiflco . para 
proceder de accordo com a verdade, devendo. ter se deixado 
levar, mais pelas apparencias ~a dermo chromia, ou pela von-
tade e opiniao em causa propria dos recencea~o~. . . 

Para que tivesse valor scientifico taes estabst~cas, t~na sido 
necessario que os recenceamentos h<I>Uvessem sido feitos por 
gente de acatada autoridade. . _ . . 

Basear qualquer conjectura sobre.ª reparb~ao racial conti; 
da nesses censos é archit~ctar sem ahcerces. 
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CAPITULO . V - . 

O POYOADOR . 

SELEC<;OES 
IBERIA 

SOCIAES E PATHOLOGICAS 

GENESE DO POVOAMENTO 

NA 

" La naissance d'un peuple historique exi
ge la presence d~ns un milieu social d'éléments 
ethniques superieurs, capables de diriger et 
d'entrainer les masses. 

Ces éléments dans l'antiquité et au Moyen
Age, de nos jours, aussi chez les peuples estran
gers a notre civilisation, sont en regles fournis 
par un peuple conquerant, mais ils pourraient 
vrovenir' d\1ne immigratiori pacifique,, et m,eil}e 
en theorie d'un('. ·seléction interne · f avo rabie~ 
dont on ne connait pas encore d' exe1nple bis'-

, 1 

. torique". 
Lapouge. ("Selections Sociales", 77 ). 

O animal, vivendo no estado rudimentar e selva
gem, só se submette a for~a da selec~áo natural, de ef-

1 
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feitos tao surprehendentes, que levaram o velho Dar
win, a estabelecer sobre ella, todo o seu systema de 
transformismo. 

O home1n, comquauto, nao fuja a influencia selec
cionadora do meio physico, está mais sob o imperio das 
selec<;óes sociaes, isto é do meio social, por si mes1n0c 
creado. 

Estas selec<;óes, porem decorrentes das diversas e • 
muito complexas condic<;óes da vida humana em· so-
ciedade, variam, de ra~a para ra<;a; de 1nodo que cada 
. uma reage differentemente sobre o meio social, e este· 
actua tambero diversamente sobre urna ou outra ra~a. 
O estudo dessas rea<;óes complexas do meio social e da. 
ra<;a, cons titue a an throposociologia. 

Tentaremos analysar o povoador iberico, sobo pon
to de yista antroposociologico, para depois experhnen
tar applicar a anthroposociologia ao planalto paulista 
na sua evolu<;ao historica. 

' 

Em Portugal, o meio social, por occas1ao da colo
nisa<;áo do planalto, havia soffrido urna rapida evolu
~ao, determinada pelos varios acontecimentps historicQs. 
fructos parallelos da evolu<;ao da ra9a, taes como o pe
riodo aureo da navega<;áo, conquista da India, etc., acon
tecimentos parallelos, aos que a Hespanha de f ernan
do e Izabel, a Felippe · 2.0

, igualmente atravessou coni 
a descoberta e conquista da America; o fanatismo re
ligioso, ad vento reac<;áo á Reforma r eligiosa, expulsa o 
dos judeos, etc. 

Essas circumstancias originadas da gente iberica 
agindo sobre o meio social, e delle recebendo a influen
cia, actuaram de maneira a mais sensivel sobre o ele-
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mento que a Iberia teria de nos enviar a colonisar. As
sim para se poder estudar o povoamento, é preciso se 
passar em revista o nieio social peninsular, no momen
to em que se deu o povoamento, e a sua ac~áo sobre os 
_povoadores ibericos. 

Quando os reis catholicos, no fim• do quinhentism~ 
reuniam as coroas hispanicas em um só estado, é o 
p rincipe Perf eito, regia com f errea máo os destinos da 
patria luza, a peninsula, aliás, .como todo o resto da 
Europa occidental se achava apenas emergida da · edade 
inedia, com todas as minucias ain.da dessas sociedades 
1ñedievaes, imperando em seu auge, os sulcos prof un- . 
dos, delimitadores das classes sociaes, os quaes como 
abysmos insondaveis e intransponiveis separavam e 
alatgavam desmedidamente as distancias e, os planos 
em que se achavam as camadas populares. De um lado 
a aristocracia bordando os dem-aus do throno, coro to
dos os seus preconceitos e prosapias, capeando urna ori
gem mais que duvidosa naquelles cavalleiros primié
vos das guerras da reconquista peninsular, nao sem 
passar por um e1naranhado inextrincavel de galhos ge
nealogicos, grande parte dos quaes iam se originar em 
.bastardias e liga~óes adulterinas dos nobres e monar
chas dos primeiros teinpos néo-gothicos temperados 
n1uitos, na ~estivagem canden,te co~ o sanguc ~frica
:no do fanabco musulmana' e 1na mistura com JUdeos 
"ou outra qualqu.er infecta f nar-iío"., da qual nao . esc~-
pararn nem mesmo, as testas· coFoadas da dynastla or-

' 1 ' gulhosa do Aragáo. , l · 
Abaixo dessa aristocracia <le estrondo e de aparato, 

~ burguezi~ pacifica, a par da qual se nivelavam o_s ricos 
sectarios de Moysés, men@s afort~nado.s todav1a do~ 
que, a custa do ouro que á gananc1~ av1da da sua es
tirpe accumulára, haviam

1 
consegmdo galgar os de-
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gráus das mais elevadas camadas peninsulares, nellas 
penetrando por infiltra~áo, injectando o sangue semi
tico nas veias dos mais afidalgados aristocratas, nao 
deixando escapar mesmo as proprias familias rea es, e 
galgando os mais altos tópes da hierarchia ecclesiastica. 

Em plano ainda inferior a essa burguesia, éra a 
plébe, a massa bruta da popula~ao, onde os povos os 
mais diversos desde o germanico, o celta, o ibero, o 
phenicio, até o negro eba¡¡,ico dos confins africanos ha- , 
viam caldeado o seu sangue, em ,urna inextrincavel mis
tura ethnica, evidenciada por urna diversidade imniensa 
de typos anthropologico~ . . A miseria dessa populac;áo, 
perpetuada secularmente, obrigava-a sempre a .viver 
nesse niyel de sotoplanura social, lugar commum dos 
mal nascidós, sem os ouropéis que a abastanc;a da bur
guezia enfeitava, os que pela falta de linh agem de ante
passados illustres, nao podiam-usar espada nem ginete. 

A distancia que separava, esses afidalgados filhos 
da fortuna, que um feliz nascimento depuzera nos ga
larins da corte, sob a sombra amena de um brazao doi
rado, dos burguezes pachorrentos da r ua Nova dos Mer
cadores, e dos miseros villóes e r endeiros dos vastos do
minios f eudaes, apezar de tu do, que torna va intrans
poniveis os planos em que' se achavam essas camadas, 
n&o era tao sensivel, poré'm, quanto o espac;o que se 
estendia incomensuravel, entre essa gente ultima ci
tada e urna outra, quicá de todas, ainda, a mais nunie,.. 
rosa', a qual os azares da · v;ida havia1n equiparado aos . 
irracionaes. Eram1 os escrar os que en tao, nessa epoca 
longinqua, abundavam nas ~enzallas peninsula:res. Mou
ros vencidos em guerra, filllos e nétos desses desgra~a- • 
dos, que a fatalidade levára a suj ei~ao do~ implacaveis 
nazarenos; negros cornprados na Guiné, pelos tripulan
tes dessas caravellas que D. Henrique, desde 1415, ten-
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ta va f azer dobrar o Bojador, abundavam nao só nos 
reinados de Fernando e Izabel como na corte de Lisboa. 
(Oliv. Martins). 

Dessas classes sociaes, a menos numerosa, sem du
vida~ mas a mais brilhante e vistosa, cujos componentes 
se diziam convictamente tao nobres quanto o rei, -e 
cujas linhagens estensas, affirmavam ir entroncar com 
as dos monarchas ibericos e destes, nos cavalleiros his
panicos das primeiras éras, remotissimas, da reconquis
ta, ei;a a class~ dominante, e ' de tu do a regedora. 

Della partiam todos os emprehendimentos penin
sulares. Ella fornecia elen1entos para todas as aventu
ras, todas as conquistas todos os feitos, e ém todos os 
capitulos de evolu~ao historica peninsular; - só o vulto 
encoura9ado da resplandescente e cinzelada armadu
r a, coberto de variegados penachos, esvoayando, por so
bre os elmos ponteagudos dos seus fidalgos, apparecia 
no palco dos acontecimentos, Só a espada rutilante 
desses aristocratas de longas barbas negras, nariz aqui
lino, olhos n egros, fronte altiva, estatura gigantea, que 
Nuno Gonc;alves, nos representa nos seus paineis, ce
lebres, era chamada a vencer batalhas, só o cerebro, 
dessa gente afortunada dirigia os destinos da Iberia, só 
o pulso dessa aristocracia, timoneava o barco das na
~oes peninsulares, que docemente opedeciam, sé incli
nando ás menores occila~oes do leme quasi sempre, gros
seiramen te dirigido. 

Emquanto que, esse 1ninin10 nucleo de previlegia
dos da sorte, conduziam os destinos ibericos, estar reci
da jazia o r estante da popula~ao em suas occupav5es, 
sem se inter essar pelos acontecimentos: o burguez pla
cido no seu commercio lucrativo, o plebeo nas ter r as, 
a lavrar, dando os lucros aos senhores dos seus f eudos, 
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e os escravos sob o latego quotidiano. Com essa orga
nisac;ao, é claro que a peninsula soffressc as mesmas 
alternac;oes, que as selecyóes determinavam nas cama
das aristocratas dirigentes. Se a degencr escencia e a 
nevropathia nellas actuavam, com mais virulencia, em 
razao das influencias ancestraes accumuladas, a nave 
do estado tinha a enfrentar os horrores da borrasca, 
que tudo engulia. 

Se pelo contrario a eugenia, inconsciente1nente de
terminada, entre os dirigentes aristocratas, subia de 
indice, era de se entrever 'Uma éra de emprehendimen
tos felizes, que traziam consequencias de n ao pouca 
monta p ara a collectividade, em geral. 

Por desgra~a entretanto, as causas, que o cégo des
tino, fazia entrar par a a orienta9ao anthr oposociolo
gica desses aristocratas, eram sempre de tal n a lureza, 
que ellas em geral, tendo a frente a,s dynastias reinan
tes, se p erpetuavam em estado de n1orbida n evropathia 
e degenerescencia, de moldes a sempre f azer a Penin .. 
sula caminhar na senda tortuosa dos máus governos, 
sem j amais ter podido se abeirar de urna pr osperidade 
relativa. A razáo disso era que, por tao diminutas ein 
seus componentes, as aristocracias, e principahnente 
as dynastias, sempre áquellas ligadas por la~os de san
gue, se viam constrangidas a se perpetuar no r egiinen 

' de estreita consanguinidade, de modo a se dar urna 
satura~aó reciproca de ' todos os elem entos co1nponen .. 
tes da aristocracia :e casas reinantes entre si, inotivo, 
que, alliado a outras causas originadoras de nevropa
thia e degen.erescencia, taes como as selec~oes do po
der e das riquezas (Jacoby), as quaes essas camadas 
sociaes por forc;a estavam sujeitas, deveria trazer esse 
acervo immenso de negras fatalidades, que acompa
nham a extincc;ao de urna rac;a, taes como, a imbecili-
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dade, a idiotice, a senilidade, a inversao sexual, debo
ches des~aturaes. etc.; culminadas pela esterilidade. Por 
taes. motivos a Penin~ula, vira enorme numero de dy
nashas, que nessas v1as fataes caminhavam para urna 
extincc;áo rapidissima. 

As aristocr.aci~s? estreitamente, ligadas as casas rei
na!ltes, obedec1am as mes1nas normas citadas, de ma
ne1ras que essa gente, a quem estava entregue o, bastáo 
d? man~o e1n todas as .func,c;l}~s governativas, nao po
d1arn de1xar de out9~·gar ao Estado urna immensa serie. 
de descalabros, que• s~ pe~petuavarn de gera~ao em. 
gerac;ao. (1) (2) j ,, • 

Ao lado dessa alta aristocrac_ia, con1 ella entrela~a-

(1) Portugal ihiciou a sua 111onarchia com a dynastia dos 
Borgonhas. . 

Aff.onso H~nriques, . r.ebento de um feliz cruza1nento de ra
~s, de1xou 7 fllhos legitimos, e 5 ,bastardos conhccidos. 

Sancho I, seu filho deixou, 10 legitimos e 5 bastardos to
dos mortos ~em posteridade, coZ? · e~cep~o de Affonso II,' que 
dos seus 5 fllhos todos foram esi:ere1s, entre os quaes o tyrano 
debochado Sancho II, que f oi en.x9tado pelo povo, e excepto 
Aff o ns o III, a quem succedeu D. Dm1z, o sages, que deixou como, 
sucessor Do1n Aff onso IV, ,inimigo ,de seus irn1aos, filho rt)bel
de, e p~e desnatura90, ass~sS,ino de Ignez de Castro. A , degene
r~scene1a da dynastia, c~m1nha agora a .largos passos. Dos trez, 
f1lhos de Affonso IV, dois .forai:;n ,~estereis; ~ .o terceiro Pedro I 
o ar~1el, foi un1 louco positivo, feroz. e~cen~rico, é desén,freiad~;· 
- teve dos scus tres casamentos,, seis fi'lhos, que esterillsarain 
a rac;a, a f amil:i,a e a dynastia. ( 
. De ~ua amante Thereza Lourenc;a , d~ Galliza, teve Pedro I, 

Don1 Joao, o mestre d'Aviz, fundador da, dynastia deste norne 
o .qual deix?u ~ filhos, a maioria dos quaes foram se extin~ 
guindo no f1m de 2 ou 3 gerac;óes. A nevropathia f azia a sua 
obra de devastac;áo. 

Dom Duarte, filho de Dom Joao I, teve 6 filhos, estereis 
todos inenos Affonso V, o africano, que leve dois filhos, um 
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da, havia, porém, u1na por~áo, que nao sen~o lig~d~s ás 
dynastias por lac;os de sangue, nem tendo sido v1c~1~as 
dessa attrac;ao que a corte fulgura a todos os esp1r1tos 
sugestionaveis, vivia segregada dessa fun?c;óes go-ye~na
tivas e palacianas da corte, occ~pada ma1s nos m1st~res 
estrepitosos das armas, nas ultimas arrancadas belhcas 
contra os musulmanos, nas fronteiras sulinas dos reinos 
ibericos. 

Essa porc;ao da aristocracia, que pelo n.u1nerp .de 
antepassados comp~nentes 'de suas ge,.:.nealog~as, mu1t.o 
phantasiosas, seja d1to de passagem, nao pod1a se equi
parar aos altiplanos ~a grande fidalguia, pelo que cons
tituia o que se pod1a chamar nobreza med1 ~i:_a, ou 
aristocracia media, a qual, m esmo nessas cond1~oes de 
inferioridade, perante a grande aristocracia, compos
ta de duques, condes, etc., ainda tinha sobre a m elhor 
burguesía urna superioridade grande, e della se separa
va por um grande desnivelamento de planos sociaes. 

N essa nobreza mediana peninsular, do seculo XV, 
aflorava nessa occasiao um grande potencial de euge-

delles esterÚ (Joana), outro Dom Joao II, energico, habil, mas 
de urna c1·ueldade morbida e assassina, onde um olbar perscr~
tador f acilmentc descobrirá o , virus pathologico. Só teve um 
filbo que esterilisou º. ramo; passand? a coroa, por falta de 
succcssores na linha directa ao seu primo, Dom .Manocl. o ven
turoso, que dos seus tre~ casainent.~s, t~~e 11 f1)hos, oito dos 
quaes esterilisara1n a est.1rpe n~s. 1. e 2. gcra<;oes, .com D()IJl 
Joáo III, e os demais trez, ester1hsaram-na em 4 ~u cinco gera
~óes seguintes, co1n o que a coroa passou aos F ehppes de Hes
panha, descendentes do Venturoso, ?S quaes por sua vez te
riam de se extinguir, o que determ1nou o advento dos Bour-
bons f rancezes na Iberia. . 

(2) "C'est un fait bien coiinu q~e la durée de~ f~~1lles 
1·icbes souveraines, nobles, ou bourgeo1ses, est assez. hm1te. On 
admet qu'une durée de trois cents ans est excepc1onelle une 
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nia, que enco~tra~~o um campo, muito prop1c10, para 
a sua. expansao, ir1a qeterminar nao pequenas conse
quenc1as no scenario da historia. (1) 

Essa aflora<;áo de eugenia se fazia sentir em Por
tugal, desde os primordios do seculo XV talvez e1n 
consequencia de um atavis1no hereditario,' determina
do por alguma selec<;ao exercida nessa nobreza mea 
oriunda ~e ~ugenico& antepassados peninsulares da~ 
epocas :prnne1ras das guerras da reconquista. · 

iAssun. é qu~ ,Portu~~I, sob o patrocinio do infante. 
~01n Henr1que, Jª no principio desse seculo aureo ini
c1ava o cyclo~ _pouco se .. fazendo esperar a '.tiesp~nha, 
que com a un1ao das coroas de Castella e Ar auáo ta1n-
h f 5 ' . e1n ez o seu concurso pezar forte1neute na balan.ca. 

De toda a peninsula; porém, é inegavel que a És
tremad~ra hespanhóla, a Andalusia, na 1-Iespanha, 0 
r\le~teJO! a Estremadu~a e o Algarves ein Portugal, de 
mu1t~ prun~ra~.sobre a~ de1!1ais regioes, quanto a pro
ducc;ao de individuos eugen1cos, actores protagonistas 

famille noble. L' op1n1on est qu'elles s'eteignent au bout d'un 
- t en1ps de splendeur, et d'une pbase de de¡enerescence". 

Lapougc, "RACE. ET MILIEU SOCIAL", 244. 

., . Jacoby, "ETUDES, SUR LA SELECTION CHEZ L'l{OMME". 
Gahppe, ''L'HEREDI'rE' , DES STIGMATES DE DEGENEJlEC
CENCE DES FAMILLES SOUVERAINES". 

l.apouge, acredita que a degenerescencia das classes ricas 
J)r ove1n de causa~ numerosas entre as quaes o abuso de alirnen
tos, sobrctudo de alin1enta~áo azotada, do vinho, do ~lcool, e 
das dDen~as vc~ercas, etc. 

(1) Emprega1nos a expressáo eugenia, con10 significando 
f<;>rtalcz~ physica physiologica e. ~oral, ~ nao como belleza .phy
s1ca ou intellectual, a qual poder1a ter sido proporcional ou náo. 
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dos grandes lances desse periodo aureo da hegemonia 
iberica no mundo. 

Foi a nobreza mediana peninsular da parte sul a 
credora de todos capitulos da grandeza hispanica, nessa 
epoca. (1) · . 

Qual a razao de tantos elementos .eugen;cos se ac-
cumularem justamente ao sul da pe1unsula,. . 

A primeira vista parece que a causa esta na ma1,or 
mesti~age1n com o musulmaho, em geral, ara~es, be:
bers etc., os quaes, havendo de1norado, inu1t.o ma1s 
tem¡;o, ocoupando as regioes ~ulinas, ahi d~ver1am ter 
f eito sentir, com mais intens1dade, o seu influx:o ra
cial, do que no norte; de onde logo fornm expulsos 

' 

(1) 
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Diaz de Solis, da Estremadura (Lebrixa) 
Orellana, Estremadura 
Soto , Estremadura 
Francisco Pizarro, Estremadura 
Gon~alo Pizarro, Estremadura 
Hernando Pizarro. Estremadura 
Juan Pizarro, Estremadura 
Valdivia , Estremadura , 
Pedro Alvarado. Est:remadura 
Affonso ,Alvarado, Estremadura 
Nunez de Balboa, Andalusia (Xerez . 
Hernan Cortez, Estremadura (M.edehn) 
Martim Alonso Pinzon, Andalus1a (Palos) 
Francisco Martim Pinzon, Andalusia (Palos.) 
Vicente Eanes Pinzon, Artdalucia (Palos) 
Francisco ' Nin o, Andalusia (Moguer) 
Pedro Alonso Nin o, Andalusia (Moguer) 
Diego de Lepe, Andalusia (.f~uelva~. 
Rodrigo de Bastidas, Andalus1a (Sevllha) 
Antonio De Alruninos, Andalusia (Palos) 
Luque, Estremadura ( Cordova) 
Antonio de l\{endoza, Estremadura (Cordova) 
Gon~alo d e Cordova, Estremadura (Cordova) 
Almagro, Castella a Nova ao sul (Ciudad Real) 
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pelas arma~ dos .1!1-oiiarcas hispanicos. Este facto ao 
lado da ma1or ~z.1nha!1~ª com o Moghreb africano, é 
natural que, ~ªJª infl1:ndo para a differencia<;ao da ra- · 
<;a pela ~esh<;~gem em maior escala, na Granada, na 
A ndalus1a, e na Estremadura hespanhóla, assim como 
n.o Algarves, e no Alem,téjo portuguezes, do que na Gal
h za, e1n Leao, nas Asturias, na Navarra, no Minho ets. 

E de f~cto ~ typo do iberico sulino accusa u1na a~ ... 
c~ntua~a d1~e~s1qt!~e d~term~naüa. pela maior influen
·c1a do horno atlan.tzcus , do "horno arabi<;us" e do "ho
n1a afer~': · · · 

Examinando-se porém, com maior atten<;ao, esse 
problema, conclue-se qu~,~ comquanto essa m es ti<;agem 

Alonso Sanchez - Andalusia (Huelva) - (o verdadei
ro dcscobridor da America segundo - Las Casas, 
Garcilaso e Oviedo.) 

Dom Joao de Castro, Estremadura (Lisboa) 
Affonso de Albuquerque, Estremadura (Lisboa) 
Vasco da Gamma, Estremadura (Sinés) 
Est~vam da Gan1ma, Estremadura (Sinés) 
C?-ristovam da Ganuna, Estremadura (Sinés) 
Gll Eanes ~ Algarves (Lagos) 
Diniz Días' Algarves (Lagos) 
Diogo Dias, .A.lgarves (Lagos) 
Bartholomeu Dias , Algarves (Lagos) 
Duartc Pachecq Peneira, Estremadu.ra (Santarc1n) 
Louren90 de Al:~tieida, Estremadura (Abrantes) 

fran?isco de Ahneida, Estremadura (Abrantes ). 
l~ ran01sc.e de Albuquerque, Estremadura (Lisboa) prüno 

de Affonso 
Antonio de Noronha, Estremadura (Lisboa) sobrinho de 

Affonso Albuquerque 
Garcia de Noronha, Estremadura (Lisboa) sobrinho de 
Pedr o de Albuquerque, Estremadura (Lisboa) sobrinho 

de Aff onso Alquérque 
Vjcente Sodré, Estremadura (Sinés) tio de Vasco da 

Gamma 
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se haj a produzido, nao f oi: a causa de maior. concen
tra<;áo de individuos eugen1cos no sul da Pen1nsula. 

Quer parecer-nos que, as guerras de reconquista, 
fazendo paulatinamente o doll!inio musulmano, recuar 
na direc<;áo norte para o sul, bnham fon;o~amente que, 
oppor aos inimigos um dique, no qual, eshvessem con.
centrados os melhores elementos ibericos os ma~s guer-
reiros, os inais audazes, os mai~ valentes, os ma1s aven
tureiros, afim de inover enérgica campan~a aos ser
vidores de Allah, off erecendo-lhe un1a forn;uda:reI bar
reira de peitos valorbsos. Essa barreira. cam1nhan~lo· 
para o sal, a 1ned~da q"!le os christaos_ se iam as~enho
l'eando do. sólo h1span1co e a lucta 1a se locahzan~o. 
para o sul, vinha trazendo no seu bojo ~-ge~te I?-1au; 
efficiente por excellencia, de todas as reg1oes 1her1cas-

Ora, por largo tempo, a fronteir:a com os n1.usul-
1nanos se estacionou . na parte suhna da Iberia,. o. 
que fez com que, os elemento~ m elhor es. da pen1n
sula ahi se fixassem estabelec1dos, e ab1 se perpe
tuas~em pela reproduc<;áo. Assim _é que, as r egioes do 
norte, muito cedo libertadas do Jugo do~ a~oradores 
de Mafoma, deixaram de ser a arena das hdes e o& 
campos dos prelios, enviando para o sul, os seus ca-

l . . 
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Braz Sodré, Estreroadura (Sinés) tio de Vasco da <;J-ainina. ' 
Feri:i.ando Goutinh0, Estremadura (Borba) h eroico al--

mirante , . - · v 
Paulo da Gamma , Estremadura (Sines) irmao de a~co-
Antonio Goncalves, Algarves . 
Diogo Lopes ·de Siqueira , Alemtejo (Alandroal) fllho de· 

Lopo. . . 
Lopo Vaz de Siqueira, AlemteJo (Alandr oal) 
Vasqueanes Corte Real, Algarves 
Miguel Corte Real, Algarves 
Gaspar Corte Real , Algarves 
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valleiros mais esfor~ados, a sua gente mais escolhida, 
e a sua peonagel!l mais aguerrida e valente, para nessas 
p aragens sulinas, com ardor amparar a cruz, contra o 
crescente. Por isso o norte e o cenh·o despindo os seus 
contingentes eugenicos, soffreram nos seculos, que ,an
tecederam a epoca aurea da Peninsula, urna intensa· e 
secular selec<;áo regressiva, einquanto que, esses con
tingentes concentrados, se fixando nas fronteir,as aus
traes, em tcrr~~ conquistadas aos mouros, ahi se repro
duzia1n c1n .estirpes, que per1>.etuava1n a eugenia her-
-dada. (1) , · 

' .. 
Estas teriam sido as causas determinadoras do 

grande potencial eugenico, attingido pelas Estremadu- ' 
Tas, pelo Alemtéjo, pelo . . A.lgarves, pela Andalusia, etc., 
·quando no seculo XV, as consequencias. <lestes pheno
n1enos apontados iam-se projectar em scenario diffe
rente, urna vez que as guerras da reconquista, haviam 
terminado com a encorpora~ao da Granada, e exodo 
para a Africa da ultima gente de Boabdil. O norte pe
ninsular, (a Galliza, a Navarra, o Minho, o Douro, a Cas
i ella Velha,) e mesmo o centro (as Beiras, a Castel/a 
.1.Vova, o Aragiio, etc.), sangrando por muitos seculos, 
da sua melhor gente, nessa phase heroica par~ o nome 

' * 

, (1) Os vestigios desses estabelecimentos fronteiric;os, no 
·sul peninsular, até ho.ic, sao revelados, pelas immensas nuinas, 
allás recentes, dos castellos de Velez, em Almeiria, de Villena, 
etn Alicante, de Marchenilla, em Sevilha, de Zafra, em Bada
józ, etc., todos do XIV seculo, ostentando, ainda as ·suas impo
nentes torres pardacentas, rendadas de seteiras, e as suas mu
ralhas espessas, cavadas de barbacans. Os castellos do norte, 
sao de data muito anterior, e estáo em ruinas muito mais adean
t adas, evidenciando um despovoamento a favor dos do Sul. 
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hispanico, tinham que representar papel bem secun-· 
dario. (1) 

O pouco sucesso das expedi~oes ~fricanas de con
quista de Ceuta, as quaes demandavam o can1inho do 
imperio do Preste Joham, nos tempos de Do1n Joáo I, 
de Dom Duarte, e até de Dom Henrique, o infante de· 
Neptuno, foi indubitavelmente o encaminhador do ini
cio da conquista do "mar tenebroso", valvula de ex- · 
pansao d~ 1gente luza, cuja compressao já havia attin
gido o limite permittido pela estreita faixa territQrial 
do reino. ~ , , 

Portugal, oomprünído por Castella, e por isso, sem. 
poder dar largas, para léste á . sua f or~a expansionista 
accumulada, e nada de prov.eitoso, podendo conseguir· 
na regiao marroquina de Ceuta, onde na tentativa, ha-. 
via já perdido nao poucos dos seus valorosos susten
taculos, atirou-se decididamente aos mares, pelo qual 
a sua gente tinha, manifestos pendores. Partindo de Sa
gres. o movimento, marítimo portuguez, viu meio seculo
apóz, a Hespanha, de Cadix, de Huelva, de San Lucar,. 
de Palos, etc., lhe acompanhar a esteira deixa~a por 
suas frageis caravellas, por entre os vagalhóes revol-
tos do tempestuoso Atlantico. . 

Eis, como a Península, com a sua gente mais eu
genica, concentrada na su.a parte sul, pel.as n.ecessida
des da lucta contra a mourama, della se aprove1tou para. 

(1) Natural do norte peninsu,ar, dos grandes nomes da 
epopéa peninsular de conquistas e descobrimentos, e navega
~áo, só conseguimos encontrar Fernao de l'flagalháes, o circu1n-
navegador, o qual era trazmontano, mas que em Sev~lha, e com 
sevilhanos, organisou a empreitada famosa, que o immortali
sou, na qual entraran1 os seus cunhados Barbozas, Joáo de 
Carthagena, Quezada, etc., todos sevilhanos ( Oliveira Martins, 
"Portugal nos Mares", 156). 

' 
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atiral-a aos mares ·em descobrimento de vastos conti
nent,es e a conquista de fabulosos imperios. 

* 
* * 

A conqui~ta dos mares e dos grandes imperios, para 
'as coroas peninsulares, foi obra pois da sua nobreza me-
diana da parte sul. · 

E .se es.ta clas~e, trouxe par~ a Iberia, nao poucas 
consequenc1as f ehzes, por demais conhecidas muito 
-caro foi o l?re~o pago por estas aquisi<;oes, de ~aneiras 
,que; a ~en1nsula, com ellas, viu se empobrecer, extra
or.d1nar1~mente, o _seu .c,~bedal de eugenia, em virtude 
das .var1as selec~oes determinadoras do exterminio, 
quas1 co1npleto dess~ no breza mediana, as qua es f oram 
causadas, pela epopea das descobertas e conquistas de 
mundos novos. -

De facto essa gente eugenica, embarcada no bojo 
~as caravellas, em. demanda dos reinos de <;ofala, de 

_Kan~nor, de .Coch1n1 e das Molucas, na conquista · do 
long1nquo Or1en te, ou em busca dos i;rnperios de Mon
tezu~a,. e de . A tahualpa, nos quaes se demoravam por 
la~gu1ss1mos annos, afast.ados dos seus lares, por for~a 
de1xayam de se reproduzir, nao os acompanhando nas 
avent~ras . as mulheres ibericá~. Emquanto isso; só 'se 
perpetuavam os que, despidos de . virtudes nao haviam 
·sido attra.lJ.idos pela ambi~ao de ~iguezas: de emo~óes 
e de glorias. E essa gente que encorporou á Cruz de 
1\1alta, rubra, em niveo campo, o imperio das Indias, e 
essa turba que presenteou á Hespanha com um mundo 
novo, se esterelisaram lamentavelmente, sem deixar des
cendencia, que lhes continuasse os feítos memoraveis 
ligados aos nomes illustres, que aureolaram a Iberia d~ 
uma gloria immorredoura. · ' 
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Assim é que o grande Affonso de Albuquerque, só 
deixou um filho; Dom Joao de Castro, o forte varáo, só. 
deixou trez filhos que por sua vez nao tiveram poste
ridade; Vasco da Gamma deixou 3 filhos apenas, os 
Pizarro nao deixaram posteridade o mesmo acontecen
do aos trez ;pinzon, e aos dois Al varados; Almagro só
deixou um filho, e Cortez, Balboa e Ojeda nenhum ti
veram, o mesmo acontecendo a Lepe. 

Sem posteridade, esses sustentaculos im1uortaes do. 
nome hispanico, combalidos pelo esfor~o immenso des
envolvido, nessa monumental epopéa, tiveram a en-· 
fren tar os horrores das mesologias mortif eras das pesti
lentas mar.gens do Ganges, do Indo, do Bramaputra,. 
como as que a torrida natureza da America Central, ou 
a desolante climatologia das altiplanuras andinas lhes. 
offereciam, ahi consumindo os seus di as, mais a tor-
menta dos, ainda, pelas luctas fratricidas ince'ssantes, en
tre os caudilhos conquistadores, que se degladiavam en1 
urna crudelissima e infrenne guerra. 

Os que a tempo conseguiram escapar a ~ssas exter
minadoras circumstancias, puderam levar para o reino· 
copiosas riquezas, nessas regióes adquiridas, enchendo 
as cortes deliciosas de Lisboa e de Madrid, do esplen
dor off u sean te do o uro de Potosi, e das pedrarias do· 
Pegú. 

Eis pois como os reinos peninsulares, com essas. 
circumstancias apontadas, e em consequencia de~las~ 
antes de iniciarem o povoamento do planalto vicentino,,. 
se achavam divididos nas varias can1adas sociaes refe
ridas, estabelecidas em dois bem desnivelados planos., 
quan to a distribui~ao de riqueza. 
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Em u111 estavam fidalgos e individuos que viviam 
nos d.egraus do thron·o, chegados á corte, e de ricos com- ~ 
inerc1antes enobrecidos, e nobilitados, que se enche
ra~ com o commercio das Indias. Vivia essa camada 
social, composta da aristocracia e dos "nouveaux riches" 
e "parvenus", :1 lei_ da 1nais faustosa abastan<;a e des
braga~a delaJ?1da<;ao dos capitaes, ~que os favores de 
~na c?rte facil e as .eml?rezas 4e navega<;áo ao paiz do 
Samornn, co~ prodigahdade lhe proporcionavam. 
. . Em outro estava a massa b~uta da popula<;áo Iu

s~fana, que era f~rmada, de plebeus da baixa extrac
~ao, n.obres de or~g:ns aristocraticas, mas que haviam 
dec~hido das pos1<;o~s, com , os seus recursos arruina- · 
d~s; ;amos ba~tardos, c;l~ genealogías afidalgadas, que 
nao. hnham me1os de dourar as barras dos seus brazóes; 
e; f1nalm~nte, desc~Qdentes de mouros e judeus, chris
t~os novos a quem os ~scrupulos hypocritas de urna 
c?~te composta. d.~ fa_nahcos de todo o genero, repelli
r1a .com asco, s1 Ja nao fosse a pobreza o maximo im
pecdh~ de a ella .s~ chegatem, alén:i de .urna 'burguesia 
que. nao ~onseguir1a sequer. apanhar as migalhas do 
fesbm opiparo que seus fehzes confrades coparticipa-
vam cóm a nobreza. . 

A primeira' camada mencionada, só pensava n~s 
praz~res terrenos, que urna vida sexual intensiva pro
porcionava. "O fumo das Indias", dizia o velho Affonso 
de ~lbuquerque, "náo deixava pensát a corte siniío em 
enriquecer e gosar" (Oliveira Martins, "Historia de Por
tugal", vol. II, 18). Dia a dia, no reinado do Venturoso 
as c~ravella~ despejavam ~o portp. aba~ro.tado do Tej¿ 
as riquezas 1nco.mensuraveis das espec1ar1as orientaes . 

. O ouro corria ~ granel, pela corte e altas espheras 
soc~aes, que esbanJavam loucamente, a custa das .ma
r av1lhas de Kananor, do ouro de <;ophala e da Suma-
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tra, de perolas de Manaar e de Cipango, do marfim de 
Guiné, das sedas de Kata, e dos tapetes da Persia, do 
ambar das Malaias do almiscar de Ormuz, das cam-· 
braias de Bengala, do sandalo de Timor, dos couros 
de Katchi, do anil de Kambay, do gengibre de Kollan, 
do cravo das Molucas, dos rubis de Pegu~, dos caval~os 
da Arabia e da Persia, e dos diamantes de toda a India 
opulen tissima. 

Só c,ruem le· 1 as maravilhosas paginas de Oliveira 
Martirrs; descreverido a vida na corte manuelina, Pº"" 
derá f azer uma idéa do que se passava em Portugal& 
a cujo auge de embriaguez do luxo, chegou com a cele
berrima embaixada, que Tristao da Cunha chefiou a 
Roma, a q·ual pelas maravilhas de riqueza apatetaram 
o proprio Leao X, mais se assemelhando com os seus 
elephantes: tigres e leopardos, a um triumpho magni
ficente de u1n general romano vencedor no Oriente do 
que a urna romaria piedosa e mui catholica aos pés do 
Santo Padre. 

Toda essa munificencia, todo esse esplendor nao 
deviam, porém, servir de alivio á miseria, que empolga
va o resto da populac;ao portugueza, a quem as venturas 
da India nao chegaram siquer a lhes bafejar a vida tao 
crestada peio infortunio. Todo o o uro despendido com 
ta·manho faustQ e tantas' libac;oes se canalizava para o 
extrangeiro, que tudo aJ?ocanhava, servindo-se da im
previdéncia dos d,irigentes da terra. Emquanto os na
babos portuguezes sen1 o sentir encaminhavam mece
nica1nente, aos caudaes tamanha fortuna para fóra das 
ra'ias fronteiric;as, com as importac;oes das escarlatas 
de Valenc;a, dos vasos de Floren~a, das sarj as de Flan
dres, das marlotas de Constantinopla, das sedas de Na
poles, dos damascos de Lucca, dos coraes, do cinabrio, 
do arame e dos espelhos de Veneza, etc., as baixas clas-
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ses, e grosso da popula~ao de Portugal se estarreciam 
na miseria, soffrend.o os horrores que a sua triste sorte 
lhes proporcionava. 

Eis pois o estado em que se achava o reino quando 
\se iniciou o povoamento. Havia duas classes sociaes, 
~om um brusco e desmedido desnivelamento de for-
tqnas. 1 

\ Portugah era o reino de <fidalgos vestidos de seda 
e ~os mendigos esfa:rrapados e f amintos. Era a terra 
dos prestitos Lo:rientaes e da.s multidoes indigentes que· 
clapiavam PE1lo pao. , . 

Lisboa eta "a grande cidade de muitas e desvai
rada.s gentes':, nas palavras do chronista Fernao Lopes. 

Dom Manuel era um rajah da India, imperando 
por sobre um~ turba de ,1nendicantes. (Oliveira Martins) 

A selec~ao implacavel nao poderia tardar a ope
rar nesse campo. 

A classe abastada e esbanjadora nao es~apou á re
gra, geral e inflexiva, da selec~ao anthroposociologi
ca, pois se Jacoby fez certo que, o poder e talento fa
zem o hornero caminhar para a degenerecencia, atra
véz da esterilidade e da nevropathia, nao o é menos 
que, a opulencia e a dissipa~ao desregrada, com mais 
r apidez ainda encaminham as sociedades pelas mes-
1nas veredas sombrías do accelerado exterminio (Jaco
hy. "Eludes sur la selecion") · (Lapouge. "Race et 
1nilieu. soaial", 215). Foi o que se ·passou em Portugal 
pois que, ess,a camada · social, perve,-tiaa pela devassi
dao, outorgada pelas riquezas, que haviam possuido, 
ao chegar o fim do · seculo dos quinhentos, agoniza va 
nos estertores ultimos, exhalados sob a sombra de urna 
handeira extrangeira, imperando victoriosa e domina
dora em sólo luzo. 

Ao monarca perdulario, viu-se succeder no throno 
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pelo soturno asceta que foi d. Joao 111, e a este já ne
vropatha e quasi esteril, succedeu um allucinado, ma
niaco, e francamente desiquilibrado qtie o "harmattan" 
dos areaes marroquinos engulira com os restos (la fi- / 
dalguia heroica de Portugal, que por su~ vez, se viu/ 
entregue ás redeas frouxas de um reí clerigo, imbeciÍ 
e degenerado. ; i 

Eis a marcha da decadencia da realéza portugtle
za, resu1nindo em capitulos breves e fulg~rantes a des
trui~ao da gloriosa, mas degenerada fidalguia luzitana, 
sepultada com a opulencia rapida dessa damada social 
a que nos referimos. 

Esta gente nao poude, pois, cooperar no povoamen
to da colonia de além mar, mesmo porque, ainda quan
do no reinado de Dom Joáo III, o soturno "inspirado 
pelo f unebre mysticismo", o esbanja'm ento e os máus 
costumes, já a corrup~ao havia corroido as altas clas
ses precipitadas na decadenci~, para a qual já nao era 
possivel freio. 

Toda a alta esphera social tornara-se entáo incom
pativel com a coloniza~ao, porque só sao capazes de 
emigrar os fortes, e a gente portugueza a ella perten..:. 
cente estava exhausta e incapaz de um movimento serio. 

O reino se precipitava na vertigem do espha~~la-
1nento e o fim delle logo se manifestava na vergonhosa 
debandada de Alcantara e na acclama~ao ignominiosa 
de Thomar, depois ·do ultimo lampejo heroico de . Alca
cer-Kibir, derradeira manifesta~áo da varonilidade lu
zitana. 

J á be1n long e, no horizonte de u1n passado euge
nico, se sumiam, esquecidos, os heróes de Alj ubarrota, 
os navegadores do mar tenebroso, os conquistadores da 
India, e os descobridores da terra de Santa Cruz. 

A emigra~ao ·e a coloniza~o, só podiam sahir pois 
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das classes pobres, da massa de plebeus, ou das· fami
lias cuja nobreza, havia muito tempo, se despegára dos 
degraus do throno, para se nivelar com o rasteiro po
pulacho, ou de ramos tortuosos da velha fidalguia do 
r eino, que os signos heraldicos da bastardia, haviam ' 
soterrado nos abysmos do ostracismo social, onde vi
viam ligados á plébe pela figura esqualida da miseriá, 
que a edade fazia ca1ninhar para a decrepitude esque
cedora, das cores dos brazóes aureolados de seus an
tepassados aristocratas; ou ainda de judeus e christáos 
novós, filhos da mouram·a, reneg~dos de Ma'f oina ·e ~e 
.Jehová, que o ascetimo de d. Joao 111 nao permittia 
conviver com a hypocrita . religiosidade dos seus sub-
di tos reinóes. · ' 

· O colonizador, pois,. sem ser dessa nobreza fidalga 
de Portugal, que sob a capa de urna ostenta~áo fausto
sa, nao passava de urna corja de nevropathas, que se 
esterelisava na immoralidade de costumes, etc., e a 
cuja frente, cambaleando, caminlÍava urna dynastia es
teril, já bem proxima ao tumulo, com um rei fanatico, 
um monarca virgem e louco e um cardeal idiota, todos 
saturados do espirito inquisitorial e mystico, que tao 
bem caracteriza o degenerado, espelhando essa socie
dad.e alta; nao podia deixar -de sa~ir dessa plébe, onde 
o eugenismo ainda pulsa va ~ibránte e virge1n, ' saturan
do aquellas almas rudes e desaffeitas aos ouropeis da 
corte, lis~oeta, ' ~ .sem. ?s ~a.hitos palacianos, que entor
pecem as energ1as e 1nebr1am os caracteres faceis de 
serem contaminadas. (1) 

(1) Dom Joao I, teve de sua mulher Filippa de Lancaster, 
9 filhos, dos quaes 5 estereis, na primeira ou segunda gera~ao. 

Dom Duarte, um dos restantes filhos do Mestre d' A viz, (Dom 
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Foi pois nessa classe plebéa, com o qual conv1v1am 
muito sangue da velha nobreza, decahida, dos tempos 
dos primeiros A viz (Oliv. Martins, uHist. de Port." vol. 
II, 28), e muitos sectarios conversos das r eligióes per
seguidas, que as selec~óes recrutaram a gente que, nos 
veiu colonizar. · 

Estudamos o colonizador europeu sob o aspecto da 
se1ec~ao social, isto é, da selec~ao determinada pela des
egual distribui~áo de riquezas, em Portugal. 

Vejamos, agora, que a l'nassa de onde sahiram os 
povoadores, riossos antepassados, nao havia endurecidO> 
a tempera, apenas' nq cadinho da pobreza. A sua vida 
tinha .ainda que passar por urna prova mais rigorosa,, 
do qu.e, a que descrevemos e, si ella atravessára os seus 
elementos, ·que nos vieram colonizar pelo alambique- ,/ 

/ 

Joáo 1), e que lhe succedeu no throno, teve 6 filbos, dos quaes 
4 estereis. 

Dom Affonso V, o africano, um dos dois filhos fecundos de 
Dom Duarte, teve apenas 2 filhos, um dos quaes, Dom Joáo II, 
assassino brutal e deshumano, que só teve urn filho, esteril, dan
do lugar a que a coroa passasse para o ramo collateral, repre
sentado por Dom Manoel o Venturoso, seu primo irmáo, unico 
filho fecundo dos 5 filhos de Fernando, o duque de Visco o outro 
filho de Affonso V. 

Dom Manoel o Ventur·oso, dos seus trez easamcntos com as 
princezas de Castella, teve 111 filhos, dos quaes 5 estereis; 1 teve
nove filhos, estereis todos- ; t, teve um unico filho bastardo que 
foi o prior de Crato, Dom Antonio que co1n s'cis filhos inf e~un
dos estcrillisou o ramo; - 1 teve dois filhos esterei$; 1 foi clerigo 
e portanto 1norreu sem posteridade (o cardeal rei Dom Henri
que), e finalmente o outro foi Dom Joáo 111, que casado consan
guineamcnte na casa d' Austria) ramo hespanhol ( com urna filha 
de Felippe 1), teve 3 filhos; dos quaes, 2 nevropatbas e estereis, o 
terceiro, casado ainda consanguineamente com urna neta de Fe
lippe I, sua prima irmá, filha de Carlos V, teve um filho unico .. 
Dom Sebastiao, de urna piedade ardente, caracter exaltado, este-
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das selec~óes socia~s, vejamos como se, portou e~ 
relac;ao as den1ais selec~óes depuradoras, as quaes nao 
-se podia furtar. . 

Si a miseria fizéra em Portugal tombar os ma1s fra
geis, os menos resistentes, depurando, <lestes, a ~lass~, 
que iria fornecer gente para povoar o planalto v1centl
no, agenles seleccionadores ainda mais ener~icos tam
'bem operavam conco:n;imittante:rp.ente, no s·enbdo de pu-
rificar, ainda mais, esse nucleo, que teria de semear a 
gente européa peninsular,' nas selyas da vicentina capi
ta1lia. 

Esses agentes, foram as selec~óes naturaes patholo
gicas, e estas teriam f unccionado impulsionadas pelas 
epidemias e pestes que, .no seculo dos quinhentos, cam
p eavam pela peninsula iberica. 

O accumulo das popula~óes no seculo do ·venturo-

I' 

r il, e um nevropathia evidente. (Dom Sebastiáo era filho de pri
mos irmaos pelos lados materno e paterno, portanto dupla-
1nente). 

O unico ramo descendente deJDom Manoel, dessa desgra~ada 
familia dynastica de· A viz, que se prolongou um pouco mais, f oi a 
.sua ultin1a filha Izabel,, que se casou consanguineamente com 
.Carlos V, seu prhno , irn1áo, de quem teve ' 4 filhos dos · quaes 3 
estereis·, e Felippe II, profunda111ente nevropatha, fanatico, m~
lancolico, lento de espirito, irresoluto que se cásou coi;isangu1-
neamente co1n sua prima, filha de do)]1 Joao III de Portugal, dei
xando um filho esteril, Dom Carlos. Felippe caso u-se infecunda-
1nente com Maria Tudor, de Inglaterra, e com Izabel de Valois, 
filha de Henrique II de Fran~a, de quem teve 2 f ilhos estereis, 
e casou-se ainda pela 4. ª vez com sua prima, filha de Maximilia
no II d' Austria, tendo della 6 filhos estereis, co1n excepi;áo de 
F élippe III, que teve urna curta .d~scendencia de nevr~pathas, 
estereis imbecis, loucos, satyros, idiotas, etc., a qual f ehzmente 
só se p:·olongou, por mais duas gera~oes, quando se extinguindo 
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so (1) attrahidas pelo brilho de sua corte po1nposa, e as 
condi~oes anti-hygienicas dessas popula~oes adensadas 
nessa remotissima época de atrazo scientifico, nao po
diam deixar de ser 4l1ll campo magnifico de prolifera
~ªº da varia~a fauna microbiana; Portugal, nessas con
dic;oes, seria um esplendido caldo de cultura para os 
micro-organismos, que nelle fossem inoculados. Ora, as 
circumstancias dessa época quinhentista e do fim do 
seculo anterior particularmente concorriam para que 
essa inocula~ao se ef fectivasse, de forma a desenvolver 
as molestias no auge da sua virulencia. 

·O trafico commercial com a India e o mundo orien-

deu lugar a que o throno hespanhól passasse aos Burbons com 
Felippe V. 

Eis a marcha fatal para o tumulo, da dynastia que por longo 
tempo,. entáo governou a Península. 

A grande aristocracia a ella ligada por entrelac;ados lia1nes. 
sanguineos, deveria por forc;a ser inoculada dos microbios viru
lentos que a levava a extin~o; e por isso soffrer das mesmas 
taras, aínda que mais attenuadas. (Jacoby) 

(3) Carqueja, - "O Povo Portuguez", citando o chronis
ta Duarte Nunes de Leáo, do seculo XVII. 

Souza Silva Costa Lobo, na sua ''Historia da Socieda~e em 
Portugal no seculo XV", diz que cm 1527·, CO.ll\ excepc;áo do 
Alemtejo, e das Ilhas, a populac;áo portugueza sería de 1.122.tia 
habitantes. 

Com a provincia abstrahida, e COJ)l as Ilhas, talvez essa po
pula~o subisse a um milháo e meio; - o que dadas as preca
rias condi«;oes sanitarias, e á falta de hygiene da epoca, re
presentaria urna densidade muito grande de popuJa-;ao. 

Oliv. Martins "Hist. de Portugal" diz que as pestes, as guer
ras, etc., haviam. f eito a popula«;áo de Portugal a cahir· a menos 
de um milhao depois de Alcacer Kibir. 

r 
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tal, "habitat" perenne de toda a sorte de bacillos exo
ticos, 'viveiro inextinguivel de toda a casta de pestes, des-· 
conhecidas no occidente, entre as quáes a bubonica, a 
febre amarella, o cholera-morbus, as febres typhicas e a 
dysenteria as quaes, com a variola, a malaria, etc., com
pletavam a hierarchia das epidemias e que, coma fome 
e outras consequencias funestas desse estado sanita
rio, constituiam o sequito apparatoso das desgra~as - e 
formavam ,o quadro negr9 e apoéalyptico da vida reinól 
nos seculos XV e XVI. 

E' f acil evocar á imagiqa~áo o acender de um .ra~
tilho pestifero, arrastado da India por qualquer nav10 
traficante, para esse meio tao propicio ao desenvolvi
mento desses "morbus", ~anto mais quanto, devendo os 
microbios dessas epidemias serem desconhecidos no oc
cidente da Europa, os organismos humanos da gente 
attingida nao poderia oppót as resistencias, que os neu
tralizassem; diminuindo . a infensidade dessa virulen
cja, o que se dava no Oriente, onde essa bicharada in
finitamente pequena, era conservada em esbtdo latente. 

Mal se iniciára o seculo quinhentista, e já em 1505, 
urna epidemia trazida do Oriente, a qual os italianos 
deram o nome de "Mazzulo", e que matou o rei Felip
pe I da Hespanha, tocava na Pe~insula . o preludi.o da 
symphonia da morte, abatendo so em Lisboa, ma1s de 
100 pessoas por dia. ' 

Eni 1530, nova razzia tremenda , do espectro negro 
da peste, desta vez chamada "Suor maligno", e ~m 1569, 
a "peste grande", victimava, mais de 700 pessoas .P~r 
dia, só em Lisboa, que perdeu um ter~o da sua pr1m1-
tiva populac;ao, morrendo ao todo mais de 40. 000 
pessoas. 
· Em 1580, houve, outra peste que acometteu, com 
mais virulencia as cla~ses abastadas. Eram tantos os 

117' 



ll A <; A D E GIGANTE 

mortos, que se enterravam nas ruas (Mello Moraes, -
"O Medico do Povo", 1864). 

De 1598 a 1602, durante cinco annos, outra formi
davel epidemia, ceif ava mais de 80. 000 pessoas. (1) 

Eis em synthese o flagello adamastorico, que teria 
procedido urna rigorosissima selec<;áo eliminadora do~ 
mais fracos e dos menos aptos,, dos de menor, resisten
cia organica, etc. Poder-se-hia, ,tal vez o~j ectar ~ue, .as 
epidemias, nem .. sempre dete~minam a selec<;áo do mais 
fraco e que inicrobios ha, que atacam, com 1nais em-
penho de destrui<;ao, os otganismos vigorosos, poupan
do os ' 1nais franzinos, o que seria urna selec<;áo em 
sentido inverso. , 

As epidemias que tem essa marcha evolutiva, en
tretanto, nao foram as _que, mais se encarni~aram 
na Iberia. A dysenteria, proliferando em um cam
po onde as condic;óe~ sanitarias lhe eram· particular
mente favoraveis, teria sido a maior ceifadora dentre 
os muitos flagellos assqladores do reino, além de que 
·esses descalal)ros causavam outros, como a fome, a pe
nuria de meios de vida e a desorganizac;ao social, cre
dores de grande parte. das desgrac;as e das hecatombes 
eliminadoras dos intlividuos menos resistent.es a tantas 

1 ' 
(1) A esse proposito· o grand.e Oliveira Martins, assitn se 

'pronuncja sobre as desgra«;as portuguezas de entáo ("Hist. de 
Portugal", vol. II,, 112). 

.. 

118 

"A propria natt.Íreza conspira tambero, ·como fi
zcra com a peste do seculo XVI, contra este cadaver 
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priva~óes, que se encaixavam no prestito seguidor das. 
epidemias devastadoras. 

O elemento moral tambem representa nessas se
lecc;óes um importantissimo contingente~ pois os indi
viduos dotados de um moral f orte, estoico e tenaz, se 
deixam abater, com muito menos facilidade que os de 
resistencias moraes lnais combalidas. Nestes, o alfan
ge exterminador da morte certamente s~ aprofundaya 
com muito mais desenvoltura e com mu1to, menos d1f-
ficuldade. · . 

A gente, que escapou 'a todas estas conting~ncias, . 
foi indiscutivelmente urn grupo altamente selecc1onado. 
e particularmente dotado de urna invulnerabilidade es
pecial, urna rij eza physica extraordinaria, ao lado de 
urna fortaleza moral formidavel. 

Dentre estes eleitos~- pois, .foi recrutada a grande 
corrente migratoria para o planalto vicentino, nos dois 
primeiros seculos. -. , . 

Assim depurada, dessa forma seleccionada, pela 
sociedade e pela natureza, esta gente deveri~ ter o cor- . 
pode granito e a aipia temperada como ma1s puro a~o. 

Seriam elles bem capazes de enfrentar o novo mun
do. Seriam bem dignos da sua homerica descenden-
cia. (1) , 

( 1) Acreditamos ha ver sjdo . pela, forma ex.po~ta, seleccio
nada a massa de i migrante~ primitivQs que, procuraram. o pla-
nalto paulista. . · . 1, • • 

Náo pensamos1 se poder applnmr a D;>er1a, . as t.h~~rias an
throposociolQgicas de Lapouge, so,bre a ma1or ID..lgrahb1hdade do 
do1ico louro, "europaeus" (gobinismo). 

A se crer no postulado supra de Lapouge,_ dolico-loura teria 
sido essa rnassa de povoadores do nosso torrao. _ . 

A Peninsula, porém, nessa epoca,_ do pov~~ento, nao teria 
no seu conjuncto anthropologico, senao urna inf1ma e absoluta-
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mente imponderavel porcentagem de verdadeiros dolico-louros, 
"europaeus". 

A phase das guerras da reconquista, a se crer na ma~or bel
licosidade, e espirito aventuroso e emprehendedor do dohco-lou
ro, (gobinismo) e na sua maior eugenia, emfim, como quer La
pouge; teria senao totalmente eliminado por selec~ao o louro, ao 
menos o reduzido a urna propor~áo infinito-decimal, na immen
sa massa de mediterraneos, mais poupados por essas luctas se
lectivas. 

A Fran~a conheceu Q.essas mesmas selec~óes guerreiras, 
como afHnna Lapouge, ditninuidoras da sua porcentagem de 
dolico-louros europaeus, qccorridas na edade media, com as cru
zadas, as quaes, . entr.etanto, ·n.a.o podem de forma alguma se 
hombrear com as guerras da reconquista peninsular, nao só 
pela sua duracáo, como pela crueza e ferocidade dos prelios, iin
pulsionados pelo fanatismo religioso proprio das gentes que se de
gladiavam na Iberia (o hispanico, e o mouro marroquino, sem
pre se evidenciaram, muito mais crueis, e f anaticos do 911e os 
arabes, e francezes) . 

Se, porém, dessa lucta secular, contra o musulmano, a Pe
ninsula de todo nao perdeu os seus louros, as epopéas da nave
gacao, da conquista da India, ou do avassalamento da America, 
teriam se encarregado de seleccionar eliminadoramente os ult;
mos vestigios serios desse elemento "europaeus" na Peninsula, de 
tal maneira que quando o povoamento do planalto se iniciou . 
depois, de 1534, a Iberia, só teria gente de outros typos, princi
palmente do mediterraneo, para enviar para a colonisa~áo. 

Corroborando nessa idéa de que o povoador era antes mo
reno do que louro, Paulo Prado .citando Niculáu Popplan, "Viajes 
extrangeros", f al-o 'de cor morena e de cabellos pretos; e de 
accordo com Costa Lobo, "Historia da sociedade em Portugal 
ao seculoXV", pinta a sua psycologia, com as seguintes palavras • 

1!0 

" O portuguei , dessa epoca era fragueiro, abaste
mio, de' imagina~o ardente propenso ao mysticismo. 
O caracter. independente nao constrangido pela disci
plina., ou contraf eito pela conven<;ao. O seu fallar era 
livre, nao conhe~ia rebu~os, nem euphemismo de lin
guagem. Ninguem pensava em acobertar factos no
toriamente publicos, quaesqucr que f ossem. A tempe
ra era rija, o cora~áo duro .. . " (Paulo Prado, "Pau
listica", 16, e 17). 

/ 

CAPITULO. VI 
¡ 

. l 

O POVOADOR · E o· MORADOR 

SELEC<;oES MIGRATORIA, MESOLOGICA, PATHO
LOGICA, E SEXUAL; 
CONSANGUINIDADE. 

" Il est propbable que les unions consan
guines aux degrés aujourd'hui prohibés sont 
unes des causes de la grande stabilité des ci-
vilisations antiques. . . 

Avec ce regime l'Egypte a demeure c1n-
quante siécles sans flechir. 

Toutes les donneés de la biologie permet
tent d'affirzner que les · mariages entre freres 
et soeurs devaient aboutir a fixer les races et 
apportaient plus vjte les f amilles tarées et ste
reotypant les autres. (Lapouge, "Selections"· 

~ 329). ~ 

"'A consanguinidade eleva a heran~a a sua 
mais· alta potencia (Sanson). 

Como estudamos, o meio social, da Peninsula no se
culo XVI, quando se iniciou o povoamento do nosso 
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planalto, dividia a popul~~ao em dois distinctos planos 
quanto a distribui9ao das riquezas. Em um estava a ve
lha aristocracia alta; os condes, duques, viscondes, mar
quezes, etc., os restos esfrangalhados da nobreza me
diana, que em passado bem proximo, fizera a grandeza 
da Iberia ; e a rica burguezia, composta dos opulentos 
con1rrierciantes da rua Nova dos J\tlercadores, enrique
cidos extr aordiiiaria1nente gra9as ªº trafico das rndias. 

Em outro plano, muito de~l)ivelado, se achava, a 
plébe iniseravel, a burguez\a, , que nao h avia consegui
do se elevar gra~as ao prestigio do ouro, pois nunca 

1haviam conseguido galgar os degráus, que separavam 
a miseria da fortuna; e finalmente a este plano encor
porados, existiam ainda, uns poucos elementos da no
hreza m~~iana, eahidos da antiga opulencia e p ortanto 
do conv1v10 com a corte. Os elementos constituidores 
<leste plano, na Iberia, durante muito tempo se depura
va1n, pelas selec9óes, que j á analysamos acima, emquan
to que, os daquelle plano mais a cima referido, cami
nhava1n na ver eda da mais acelerada decadencia . 

Assin1 os povodores do planalto só poderiam ~er 
rc~rutados, entre os que a miseria, filtr ando a eugenia, 
concentrava-a nos nuc!eos for1na9.os p elos co1npanhei
ros de Marthn. Affonso, ·e nos que, vieram apóz seguin
do-lh~s a 7ste1ra, mesmo ·porque, é regra indiscutivel, " 
que so cm1gran1 os fortes, os aventureiros, os audazes, 
os ambiciosos, de espirito varonil, de alma robustamen

... te emprehendedora, toda saturada de coragc1n, nao só 
a afrontar os ignotos perigos de urna problematica tra
vessia oceanica, que longos mezes durava nas rninus
culas caravellas ao sabor das tempestades e vendavaes, 
com? os que, urna vida agréste, no seio de u1n selvagem 
continente, representam; e os fortes, os aventureiros, etc., 
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só eram encontrados na classe pobre da plébe e da. 
burguesia. (1) 

Lapouge, muito alto proclama essa verdade, e par-. 
ticularmente feliz, foi Oliveira Vianna, a esse respeito 
ero um dos seus trabalhos de arithroposociologia hra
sileira. 

Achamos que, a selec9ao emigratoria foi um dos· 
inais poderosos factores, senao de todos o mais effi.,. 
ciente, em nos proporcionar tun::i pleiade de colonisa
dores, como os que, iniciaram a epopéa handeirante, e 
foram os proximos antepassados desses giganteos titans, , 
que espantaram ao sabio Saint Hilaire. 

Essa foi sem duvida a primordial selec9áo depura-, 
dora dos elementos~ com que Portugal e Hespanha, ini
ciaram a colonisa<;áo do no.sso planalto, indo recrutal-os 
nas camadas sociaes desafortunadas da abastan9a, mes
mo porque é muito logico e salta aos olhos, que os ele
mentos fartos em cabedaes e providos de abundantes 
meios de vida, nao emigrariam para um paiz, onde o 
menor conforto era absolutamente inexistente e com
pletamente impossivel, e a menor condic;ao para um 
soffrivel viver era um absurdo. Ninguem em Portugal, 
que possuisse a menor parcella de haveres, sé sujeita
ria ao expatriamento, para viver entre féras e anthro
p ophagos, em um lugar selvagem, abandonado do mun
do e esquecido de Deus. 

Com isso se faz cla:17issimo, que a gente coloniSí)dora 
tenha vindo das baixas camadas desprovidas da f or-

(1) "O terror que inspiravam a inclemencia da natureza e 
a ferocidad e do indio f azia gel ar a coragem e avidez dos mais 
fortes" , diz Rocha Pombo, "Hist. do Brasil", vol. III pag. 141, 
nota 1. -
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tuna e desprotegidas da sorte. Só ahi pulsavam vibran
tes os restos da eugenia peninsular, consumida na maior 
parte _d~ forma que já. fizemos sentir. Só ahi se erguia a 
magn1f1ca heranc;a de1xada pelos velhos cavalleiros da 
reconquista, pelos desvendadores dos mares ignotos e 
conquistadores dos con~inentes. 

En1quanto que, nas altas esphéras os fidalgos e 
"nouvéaux rich~s", burguezes e judeos, esterilisavam
se na abundancia, essas classes desfavorecidas do di
n}1eiro,. se multipli~a.v~m em, urna fecundidade p1!od~
g1osa, que extraord1nar1amente adensava as populac;oes. 
Estes pheno1nenos augmentando as difficuldades de vi
da nos reinos, impellia os individuos inais audaciosos . . ' ma1s aventure1ros a sahir para um meio novo, onde o 
peso da miseria fosse menos oppressivo, ainda que ti
vessem a luctar com as agruras martyrisantes de um 
osti:acismo perpetuo, em lugar despresado pela civili
sac;ao. 

Viriam para o Brasil, escapando a m iseria e1n Por
tugal. O Brasil para elles seria urna taboa de salvac;ao, . 
e nunca urna aventurosa tentativa de fórtuna fcil. 

O Brasil para elles, seria um escoadouro, natural da 
populac;áo concentrada; - ahi elles se isolariam do res
to d<;> mundo ~ivilisado, nao,_ levados por um desejo in
eonhdo de enriquecer, mas s1m, p,or urna nccessidade de 
vi"ver, o que, era quasi impO$$ÍVel nas condic;óes, que 
cercava1n a metropole. · 

Eis as razoes, que presidiram o povoamento do pla
nalto nos dois primeiros seculos. 

Elementos sabidos de um plano social e economico 
inferior, onde porem, abundantemente se achava a effi
ciencia peninsular; - seleccionados pelo espirito emi
grador, vinham na lucta pela vida, em busca de urna 
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patria nova, onde as condic~oes de vida fossem menos 
arduas. . 

Toda a Iberia concorreu para o povoamento do 
plan alto. 

As condic;oes sociaes, que determinaram a expan
sao colonisadora nao se limitavam unicamente a Lisboa, 
e mais centros populosos peninsulares, mas estendiam
se por todos os recantos ibericos, cujo territorio,já na
quella epoca era semeado de aldeias e povoas que en
trecortavam as terras da pequena agricultura, dos ren-

. deiros plebeos, dos senhores fidalgos, ultünos vestigios 
do feudalismo, e dos minusculos villarejos cujos nomes 
até hoj e se perpetuam. l · 

. As terras portuguezas, já naquella epoca, nao po
diam co1nporta:r a populac;ao, tal era a pouca uberdade 
desse sólo, cousa que, em meiados do seculo XV já ha
via determinado a emigragao para as ilhas, as quaes 
tao rapidamente se povoaram que, ao se iniciar a colo
nisa~ao do planalto paulista, grande foi o caudal mi
gratorio que dahi, procuraram o meio mais amplo, ·das 
terras altas vicentinas, onde · mais a vontade poderiam 
fazer actuar a sua prolificidade, que as selecc;oes em 
Portugal haviam determinado. Malthus teria tido razao 
se a sua theoria f osse aplicada sómente a Portugal. Se 
toda a peninsula concorreu par~ o povoamento do nosso 
planalto, entretanto, d~ algumas regioes a corrente emi
gratoria foi '.l.nais sensivel, e nem de todas ellas o. indice 
eugenico foi igual. 

Assim é certo·que da reg~aó sulina de Portugal, com
prehendendo o Alemtejo, a Extremadura portugueza e 
o Algarves, nos mandou cerca de 28 % dos povoadores 
de origem conhecida, porcentagem igual a que a regiao 
do norte luzo nos enviou. 

l\las a eugenia dos 28 %, que o sul produziu, e de 
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Seus descendentes, de muito excedeu a ·demonstrada 
pelos 28 % do norte e seus descendentes, quer tenha
mos em vista os feitos praticados, pelos sertanistas, os. 
quaes deram mostras de superioridade moral e physica 
e intellectual, quer se compare a fecundidade, a lon
gividade e a varonilidade, que uns e outros deram 
mostras. (1) , 

Mas se de Portugal o maior contingente eugenico, 
foi indubitavelmente do sul, em r ela<;áo a Hespanha a 
despropor<;ao em desfavor das regioes do norte ainda 
foi mais acc,entuada, quer se tenha em vista o numero 
~os immigrantes, quer o valor de cada um, r epresenta
do pelas virtudes a elles inherentes, bem como aos fei
tos no sertanismo, seus e de seus descendentes. 

Dos povoadores oriundos do norte portuguez, sa
bemos os segu.intes: 

Da Galliza: Jorge de Barros F ajardo, Gaspar Gon-. 
<;alves de Araujo e dom Francisco de Lemos, este de, 
Orense; (os originarios da .. Galliza, P edro --raqu,es, nos. 
offerece, como portuguezes) 

do Douro : Salvador Pires, Garcia Rodrigues e sua-._ 
mulher Isabel Velho, Manuel F erraz de Arauja, Braz 
Cubas, Gon<;alo Nunes Cubas, Antonio Cubas, Catharina 
Cubas, os quatro irmaos Gayas, Magdalena Feijó de Ma
dureira (mulher de Estevam Ribeiro Baya o) e Sebas
tiao Gil, quasi todos do Porto; 

do Minho: Joao Maciel, Simáo Jorge, Gon<;alo .Ca
macho, Pero Colla<;o, Estevam da Costa, Ma'rtim da Cos
ta (estes tres ultimos companheiros de Martim Affonso) , 

(1) Entre os grandes bandeirantes oriundos do norte por
tuguez ou possuidores de sangue de povoadores do norte, pre
ponderanternente, apenas se distinguem os Maciels, os Pires, os 
Moraes, os .Jorge Velhos, os Garcia Velhos. 

I 
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Pero de Arauja, Gaspar Gon~alves de Arauja, Catharina 
de Siqueira de Araujo (mulher de Valentim Pedroso), 
Leonor de Siqueira de Arauj o (mulher de Luiz Pedro
so) , Francisco Ribeiro e Manuel Francisco Pinto; 

do Trás-os-M antes: Balthazar de Mora es de Antas, 
Gaspar Vaz Guedes e Simao Borges de Cerqueira, estes 
do is de 1\fezaofrio ; ' 

da Beira: Antonio de Proen<;a, P aulo de Proen~a, 
Antonio Rodrigues de Miranda, Antonio Rodrigues de 
Alvarenga, Ruy Pinto, Francisco Pinto e Antonjo Pinto' 
(es tes tres · ultimos companheirós de Martim Affonso). 
.Antonio Gomes Per eira, Isabel do Espirito Santo, Sera
fino_ Correa, Joao Correa de Magalha es. 

Do sul de Portugal, conseguimos apurar os seguin-
tcs povoadores: . 

Do Algarves : Pedro ' 7az de Barros, Antonio P e
droso de Barros, Sebastiao de Freitas, Gon<;alo Simoes 
Chassim e Antonio 'do C'anto de Mesquita. · 1 

.Do Alemtéjo: Joao do Prado, Antonio Raposo o 
Velho, .A~ntonio Raposo Tavares, biogo da Costa Ta
vares, Estevam Ribeiro Bayáo Parente, Antonio Rodri
gues de Almeida, Manuel Fe:rnandes Ram os, Francisco 
Rodrigues da Guerra, Joao Rodrigues Béjarano, Simao 
da Costa, Joao Pereira de Sousa Botafogo, Manuel de 
Ayila, Louren~o Franco Viegas, J oáo Franco Viega's, 
Francisco Miranda Tavares, Diogo Martins da Costa e 
Luiz Cabral de Tavor a; 

da Extreinadura: Domingos Días e sua mulher An
tonia de Chaves, Antonio Castanho da Silva, Mariá Cas
tanho (mulher de Antonio Rodrigues de Almeida), Fran
cisco Rodrigues P enteado, Antonio Raposo da Silveira, 
Balthazar Lopes Fragoso, Diogo de Arlas de Aguirre, 
Isabel R.odrigues (mulher de Francisco Taques), Isab~l 
P aes (mulher de P ero Leme), Diogo da Silva, l\fanuel 
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Antunes de Arauja, Manuel Joao Branco e Francisce> 
Joao Branco. Manuel- Soeiro Ramires, Joao de Barros 
Freire, Miguel de Almeida Miranda (genro de J oáo do 
Prado). 

Da parte central de Portugal, istq é, da parte sul da 
Beira, junto á serra da E~trella conseguimos apurar os. 
cinco seguintes povoadores: 

J oao Ramal:Qo, de Vise u, Domingos Cordeiro e sua 
mulher, Antonia de Paiya, Valentim Cordejro, estes de 
Coimbra e Espinhel, e Const,antino Coelho. ' 

Dentre os hespanhoes, que numerosos aportaram a 
S. Vicente, colonizando o plaiialto, sabemos dos seguin-
tes. Do Sul: · 

De Sevilha: - Bartholomeu Bueno da Ribeira, Ju
seppe de Camargo, Francisco Martins Bonilha e sua mu
lher, Antonia Gon~alves: Bernardo de Quadros, Pedro, 
Fernandez Aragonez (Malaga), Jorge Moreira (rio Tin
to); Antonia del Campo (máe de Felippe de Campos) : 
Joáo Martins de Aguirre. 

Da Extremadura: Dom Pedro Matheus Rendon, dom 
Francisco de Rendon, dom José de Rendon e dom Joao
Matheus Rendon, todos da cidade de Coria, ao sul da 
serra da. Gata. 

De Leií.o: Diogo de Lara y Ordonez, de Zamora. 
De Castel/a Velha: Pero de Carassa. 
Hespanhoes, que nao pudemos determinar a pro-r 

veniencia : · · , 
Domingos de Amorez, Gabriel Ponce de Leao, Bar

tholomeu de Torales, André de Zunega, Bartholomeu de, 
Contreras, Juan Espinola y Gusman, Juan de Santa 
Maria, Balthasar de Godoy, Martim Rodrigues Tenori0-
de Aguilar, Barnabé de Contreras y Leon, Paulo Anha
ya, Alonso Perez Calhamares e Jaques Felix. 
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Do~ portuguez~s ilhéos, conseguimos determinar 
os segmntes: 

Paschoal Leite Furtado, Mathias Cardoso de Al
meida, dom Sima o de Toledo Piza, Antonio Rodovalho 
Sebastiao Fernandes Correa, Joao de Abreu, Pedro Al~ 
vares Cabra!, Manuel da Costa Cabral Manuel Dutra 
Macha~o, Francisco de Arruda e Sá, An~lré de Sampaio, 
Sebasbao de .Arr~1da Botelho, . Manuel de Sampaio Pa
checo, Antonio Bicudo Carneiro Vicente Bicudo estes ' 
dos A~ores, Pero Leme e sua Iltl;lher Lu.zia Fern~ndes 
Braz ~reves, Joao Mendes Geraldo, J~sé Gornes de Gou~' 
vea, Francisco de Mendonc;a, Domingos de Góes Catha-
rina de Mendon~a. (1) · ' 

Extrangeiros á penJnsula foram: 
Flamengos, Cornelio de Arzam (puro sallGue) · Pe

d!·o Taques Pomp~u (meio sangue por seu p~e, Fran
cisco Taques); Fehppe de Campos Bandemborg (meio 
sangue por seu pae); Antáo Leme (1116 de sangue por 
seu tataravó Martim Lems). 

Italianos: Thomaz Mainardj, de Floren~a e Maria 
Doria, de V eneza. 

Francezes: Esteva1n furquim e Guilher 1n e de No
vilher. 

Inglez : Henrique Barewell. · 
Allemao: Geraldo Bettjnk .. · . 

. . Syn,thetizando, os ~lementos qµe conseguin,1os iden-
tificar .f,oram : , .. · , ' ' 

• l ztJ • ' ~ 

, da Galliza ,,· 3 ¡ 
do Minho !11 

(1) As popula~ocs das ilhas portuguezas do Atlantico eram 
originarias do Algarves e do Minho, segundo nos relata Oliveira 
Martins "Brazil e as colonias Portuguezas", 4. -
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do Do uro . 15 
do Trás-os-montes 3 
da Beira . . 11 

Total - Norte 43 

do Algarves . 5 
do Alemtejo . 16 
da Extremad. 21 

. . 
1 " ' • ·4.2 ·Total - Sul . ' ' . 

do Centro . 5 
dos A~ores 16 
da Madeira 7 

Total das ilhas 23 

do sul da Hespanha . 13 
do norte da Hespanha 2 
Hesp. Indeterminados 13 

Total hespanhoes 26 
Extrangeiros . 10 

Eis, con1 approxima~ao, quatitativamente, como, 
em média, se poderá conñecer as origens d<;>s coloniza-; 

· dores da capitanía vicentina, que tao razoavelmente Oli
veira Vianna qualifica de élite das popula~óes ibericas, 
por terem buscado, nas selvas da America, a aventura 
tenebrosa e os idea es dourados, de preferencia a seden
taria e aconchegada vida, nas terras p eninsulares. O 
·espirito emigrador define o f orle. 

Quanto ao valor do cabedal eugenico trazido por 
, 
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essa gente é f acil se determinar, urna vez que se tenlia
en1 conta que entre. os povoadores or iundos do sul pe
ninsular, estao os Buenos, os Camargos, os Raposo Ta- · 
vares, os Góes Raposo, os Godoys, os P enteados, os Pra
dos, os Vaz ?e Barros, ?S i:ernandes Ramos, etc., de cujos 
tr~ncos sah1ram os pr1nc1paes cr edores da epopéa ban
de1rante~ os que no plan alto se mostraram mais f ecun
dos, mais. longevos, etc., como se poder á ajui.zar de es
tudos ma1s det~lhados e1n outros capitulos. 
· As demais 'figu~·a~ Clo. ba1ideirismo, qu,,e n~o p~r.telf-·· 
c.eram a tronc?s. or1g1nar1os do .sül da P enínsula, se fi-: 
havam em .ma1or parte as estirpes provindas das iÍhas, 
como os B1cudos, os Lemes~ os Leite Furta<lo, os Car
doso de Almeida, etc. 

Ess~ nuc~eo seleccionado de povoadores, ao chegar 
ao Brasll, ter1a logo de entrar na lucta com o novo meio 
physico. 

Si .é certo, como · aff~rmou ~ro~,ª no seu "Remarques 
du r~vzwer ~u: la selecci,op soeza/e '. q.ue urna sociedade, 
que se a¡perfe1~oa attenua progress1vamente os effeitos 
hrutaes da selec~ao natuJ:al or.dinatia, caminhando, poi: 
outro lado, por augtne;nto corresponden te de1 intensidad.e 
d~ sel,ec~6es sociaes, temos qu~: si, os colonizadores pe- . 
n1nsulares tra~dos d.e um mei? civilizado da E11ropa, 
onde as selec~oes soc1aes dever1am pesar em maior es
cala na lu?t~ pel~ vida e outras vicissitudes decorrentes 
d~ collechv1da?e humana mais aperf ei~oada, quando 
ahrados no 1ne10 selvagem do planalto vicentino onde 
nao havia o rnenor vislumbre de civiliza~ao, terian1 
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visto mudar por completo o seu campo de batalha pela 
vida. 

Ahi os homens teriam a enfrentar as selecc;óes na
turaes, que se exerciarn mais intensamente do que qual
quer outr a, e ao primeiro passo dado por esses euro
peus, nas praias vicentinas, já deveriam ter sentido o 
torrido effeito do bafo candente desse clima de fogo do 
nosso littoral a deprimir-lhes as forc;as e a diminuir:.. 
lhes as energias. 

Lanc;ados ~a mesologia do nosso planalto paulista, 
1quaes teri.am sido as consequencias occorridas aos nos
sos avós dos primeiros seculos? 

E' principio muito conhecido que o meio, seja elle 
qual fór, dc~ermina luna selecc;ao no individuo que l~e 
é adventicio. Qual teria sido ella e qua es os seus eff e1-
tos na in assa de povoadores? 

Os eff eitos dessa selecc;ao nao podiam deixar de 
ser beneficos fazen<lo que, o já seleccionado nucleo de 
colonizador es passasse, ainda, por mais urna prova de
puradora de elem entos menos aptos a viver no ineio ser 
tanejo das nossas selvas. 

Aos mais fracos e aos menos r esistentes ás intem
peries, ás agruras do novo meio, nao podia~n deixar ? e 
se fazer sentir de um modo brutal e for1n1davel, po1s, 
·de todos, é conhecida a grandeza dos elemen1.o:s da n?ssa 
natureza , contra os quaes o emigrante da pen1nsula ibe
rica tinha de' luctar, sem estar munido de r ecursbs dé 
valia, com o que, a vida d~ssa g~nt~ nao podía dyixar 
de ser quasi equipara'7el a dos 1nd1genas, na sua ru
deza e simplicidade primitiva. 

Viveriam ao ar livre, em um clima diverso do que 
estavam adaptados na Europa, tendo por abrigos, as co
pas verdejantes da matta, por companheiros nas sen-

132 

R A <; A D E G 1 G A N 1"' E S 

das bravias, a féra e o anthropophago, com os quaes 
Juctavam. (1) 

A alimen.ta~áo seria a ca~a e a pesca e na carencia 
destas, dever1am contentar-se coro as raizes das arvo
res. Tal se~ia, approximadamente, o meio em que o eu
ropeu dev1a s.er adaptado. Quantos . teriam baqueado, 
perdendo a vida nesta prova~áo tren1enda, corroídos 
pelas 1nolestias novas e debilitados pela lucta sell\ des
eanºº? Quantos teriam visto o desanimo, o . desalen to 
e. o desespero entrar acompanhando a d~cadencia phy
s1ca, para com el~es ser ~ntuml;ll~d.o e1n qualquer outei
ro ?es~alvado e a sombra- de um·a cruz tosca, deixando 
a vida anony1namente e sern posteridade? (2) 

(1)_ Taunay ·na sua "Na ' Era das Bandeiras " pg. 34 assim 
se exprune sobre os povoadóres do ph1.nalto : ' 

\ 

" .. : de que .era como u1ua aldeiola qualquer, 
pauperr1ma, e pac1f1ca, de Portugal , habitada por gen
te rude exclusivamente entregue ás preoccupa~óes 
materiaes de mna vida grosscira e aspera. 

A este aspecto psycologico outro se enxerta re
sultante das condi~óes de intranquillidade em que 
v1v1a. o ~rraial ro~eado do mysterio da selva proxi
ma, inteiramente ignota estabelecido a alguns kilo-
1n etros de anthr opophagos, e podendo de um mo
rnento para outro pelos selvagens ser aggr edido e 
quic;á arrazado. Para ser morador en1 Santo ·André 
precisava certamente possuir alguem urna fibra de 
pouc2 vulgar en~rgia e desprendimento da vida que 
se nao coaduna com a brandu~a e os sentimeutos 
humanitarios e altr'uisticos . .. 

Aos fracos deviam as condi~óes do ambiente eli
minar." 

(2) "Le role de la selection dans l'acclin1ate
ment d'une race est bien souvent méconnu : 

il ünporte de le mettre en evidence. Quan une 
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Só puderam atravessar este dolorosissimo perigo 
inicial de coloniza~ao os individuos provadamente for
tes, os expoentes eugenicos -da ra~a, de moral alevanta
da e enaltecidos pela lucta victoriosa, que sustentavanl. 
coma n atureza, de espirito emprehendedor, inventivo de 
recursos e improvizador de n1eios, os quaes se nao dei
xaram abater pelo desanimo do isolamento e das agru
ras dolorosas que o novo mundo teria produzido. 

Só a esta gente foi dado se perpetuar, se r eproduzir, 
e, portanto, só a ella foi o povoamento do nosso torrao, 
entregue pela natureza~ 'que,. si era formidavel, como 
proclama Buckle, quería :(Jara seu desbravador um in
diyiduo digno da sua grandeza. 

Tal te~·ia sido o typo do povoador vicentino. 

• 

population est transplantée d'un pays dans un autre 
toujours une mortalité plus au moins, intense, chez 
les enfants surtout, et encore plus chez ceux qui vien
nentá naitre dans le pays colonisé. Au bout d'un cer 
tain temps, on dit que la population est acclimaté. 
c'est lorsqu'elle commence a augmenter par repro-
duction et que decidément les naissances, compen
sent et au dela les pertes. 

Mais si certains immigrants meurent et si d'au
tres survivent, c'est qu'il y a resistence inegale au 
climat, et la generation nouvelle resiste d'autant 
mieux qu'elle descend des sujets qui ont pu resister 
eux J;l'.lemes?' Lapouge, " Selections" , 133. ., ' 

* 
* * 

Nao nos seria dado off erecer inelhor exemplo confjrmador 
dessa regra, do que o que se pode observar na cidade de· S. 
Paulo modernamente. 

A cidade, cuja popula~áo, attrahe, urna immensa quantida
de de extrangeiros oriundos de climas mais frios, tem un1a f of
midavel porcentage1n de mortalidade infantil, a qual se pro-
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Só elle poderia ser originador da "Ra9a de Gi
gantes". 

Só as suas virtudes poderiam explicar os phenome
nos do bandeirismo. (1). 

cura em vá!> atalha~. Sáo os filhos desses extrangeiros que sof
frem a ac~ao selectiva do novo meio clin1aterico. 

' ;lt 

* * \ 

Confirm.ando essas idéas, Quatrefage.s, a ., cerca da influen-
1 

cía mesolog1ca da ac~áo de aclimamento, assim se manifesta: 

, "Presque partout la lutte est inévitable; elle est 
d autant plus rude. ~t plus longue qu'il y a un des
accord plus marque entre les deux elen1ents d'ou 
depend la 'solution du probléme savoir: 

la c~n.stitution physio!ogiqu~ des immigrants, et 
l~s cond1hons que leur 1mpose le milieu dont ils 
v1ennent affronter l'influence. 

La lutte pour l'acclimatation peut etre assez vio
lente pour tuer un nombre plus ou moins conside
r~h!e des colons. Il y a dans ce cas sacrifices d'in
d1v1~u~. Elle peut a~ssi les/ laisser vivre tout en les 
aff a1bhssant et l'achon déletere du mili e u ne se re
vele alors que dans la mortalité plus grande des 
enffn~s". ("L'Etude des Races Humaines", 149). 

. Essc phenomeno s~ rea liso u na .colo:nisa~áo f ranceza da Al-
geria. , 

No princ.ipio 'a selec~ao mesologica fo'i<inuito rigorosa cau- , 
sando tuna espantosa mortalidade, p~incipahn~nte entre as ~rian
~as, in as nas sub,sequentes gera<;óes o acclimamento se f oi reali
s~ndo, gra9as á fecundidade náo ter sido attingida pela n1esolo
g1!1: o 9ue _torJ?-OU possivel ao francez o ·habitat norte africano, 
abas nao tao rigoroso, quanto o de muitas regióes brasileiras. 

(1) Já o elegante ~scriptor, ~ ~agaz historiador patricio 
Paulo ?rado fez no seu 1nteressantiss1mo "Paulistica" essa ob-
serva~ao concernente á selec~áo do clima: ' 

"Só affrontam a aspereza do clima, os mais 
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Com a exposi~ao supra, verifica-se, que, o altipla
no paulista er a povoado, por um nucleo humano de 
estupenda e soberana elei~ao, do qual era de esperar, 
sem embargo de ser numericamente r eduzido, os gran
des prodigios que de facto realisaram, no decurso da 
evolu~ao dos capitulos memoraveis da historia desta 
terra. ' . 

Urna analyse profunda e imparcial, despida de qual-
quer especie de preconae~t(),s, , e livre de qualquer .asso
mo de paixao, obriga, * decida aos escaninhos n1a1s. re
conditos da . organisa~o social paulista das p~ime1:as 
éras, embora, ellas nem sempre espelhem as causas im-
11lediatas. das virtudes que embaseiam a nossa gran-
deza . 

Ao par dos inumeros factores beneficos a ra~a, ou-
torgados pelo meio social, é de imperiosa necessidade 

aptos e os mais resistentes ; desse . proce~so de. sel~c
c;áo vem a extraordinaria mor tahdade infantil a1n
da notavel no S. Paulo moder no." 

Ainda a esse proposito convem reproduzir as palavras de 
Lapouge no seu "Race et Milieu ~ocial", pg. 25, bast antes sujes
tivas para o nosso seguimento de idéas : 
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"E' uin facto geral que os t raºos <lcixados pelo~ . 
conquistador'és, ou ·os •hnmigrant es en1 um qualquer 
paiz, sao muito pouca cousa cm propor~ao á rqtJap
tidade total de sangue extr angeiro in t.roduzido no 
paiz .. No curso dos tempos o Egypto r eceben un1a. 
somma total de immigrantcs talvez, varias centenas 
de vezes sua popula'.;áo actuaJ. Que · r esta das deze ... 
nas de mill:iocs de negros trazidos do Alto Nilo? Que 
r esta dos Asiati,cos e dos Europeos até os Gregos? 
Que resta mesn10 dos Arabes e dos Turcos. Si o typo 
medio apenas variou depois dos p rimciros Pharaós, 
e depois de sete mil annos de cruza1ncnto, é difficil 
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que, se fa~a notar, as inás consequencias nos agglome
r ados do planalto, resultantes dessa mesologia social do 
povoador. ~es~ltaremos a inexistencia entre os paulis
tas das pr1me1ras epocas, da selec~ao sexual, mesmo 
porque o facto, desta poderosa alavanca aperfei~oado
r a das~ ra~as humana~, nao ha ver sido aproveitada na 
evolu~ao anthroposoc1al do paulista, gerou, por outro 
lado ~actores de outra natureza, que fora1n concorrer 
benef1camente para a eugenia da ravª· 

1 

acbar os individuos de typo éxtrangeiro que nao sl 
. ~am de introducc:;ao recente. A massa de escravos 1 

importada n~ !~ali.a pelos. Romanos, e que se' deve 
co~tar aos mllhoes nao de1xaram muitos tra~os ; nem 
m~us certos do qu~ os Gaulezes, os Lombardos ou 
os Normandos. Os negros da America que sao o uni
co exempl? nitido de aclima1nento "(quanto ao pla
n!llto pauhsta provamos o contrario)" que se para 
citar ,. elles ac~ara1n urna patria menos per igosa que 
a anbga, e ah1 melhor se propagaram tanto mais que 
náo tinham concorrentes indigenas. 

O acclimamento definitivo dos b rancos mesmo 
nos Estados Unidos é ainda um problema porque si 
a popula~áo branca cresce, a natalidade das f ami
lias estabeleci.das depois de muitas gera~óes parece 
muito amea~ada en1 razoes de ordem tanto physio
logicas co1n o sociaes". 

~ 

* 1 

*: * 
l\{esmo o negro no plaualto · paulista ·está · sen do elinlinado, 

pela selec~áo mesologica de natureza clin1atologica. . 
. A~alysámos estatisticas contidas no "Annuario Demogra

ph1co estadoal,. chegando a concluir que o negro e o mulato 
tem urna mortahdadc pela tuberculose pulmonar 9 vezes 1naior 
do. Ql!e o branco, no planalto, emquanto que no litoral essa n1or 
t ahdadc pela tuberculose puhnonar é igual entre negros e mu-
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Assim, verificar-se-ha que, nessa evoluc;~o, dos. mo
radores de "serra acima", os f~ctores qu.e 1mpuls1~~:
ram progressivamente a eugema, de mu1to, pr~po -
raram sobre os que, tendiam para o seu entorpec1mento, ' . e a sua marcha regress1va. 

.Éstudemos de relance essas reacc;óes antroposocio
logicas, tanto as fa\:ror,aveis, .co1no a~ que antolharam a 
marcha progressiva. do, po.vo plan~ltu.1º· . 

Quando no ultimo seeulo, Darw1n, inve11:tou a ~ua 
theória da selecc;ao natural, a qual deu p articular nn
pulso no transformismo de Lama:c:k e de Geoffroy ~e 
Saint Hilaire, creou, tambéru, -para amparal-a, a no9ao
da selccc;ao sexual, que foi particularmente aprove1ta
da por seu sobrinho Francis Galto.n, no estu?o da en.
genia, a qual fazia repousar na for c;a form1~avel ~a 
selecc;ao sex ual hu1nana, que segundo Br oca , e o rna1s 
poder oso agente na melhoria da~ r a c;as. . .. _ 

De facto a conjuncc;ao de do1s seres, b e1n a otados, 
aproxiinados' pela mutua . attracc;ao, que ch amamos 
amor deve por forc;a produzir s~res bcm conf~rmados, 
e si ~ss~s uni6es nao fosse1n, d1z Broca, pelo seu pe-

ueno nuinero, absorvidas na m assa enorn1e dos ~a~a
~entos pelo interesse~ e constr~ngidos p elas cond1~oes . 
sociacs a selecc;ao sexual, dar1a logo urna pr~ponde
ranci a ' nulnerica crescente ás naturezas ,.<~e ·eh te,, ~~1e 
sao excepcionaes , (Lapouge, ;''Rae e el m i lle u soc~a_l ) . 

Si é certo que, no planalto, as corrcntes cugen1cas 

latos e brancos, 0 que prova que o clima p lanaltino está s.elec
·onando 0 negro e o mulato p oupando o branco que tero o 

Cl • f t apar elho respiratorio m a1s or e. 
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fizeram urna r ac;a forte, nao havia entretanto urna or
ganisac;ao social, que p ermittisse a cooparticipac;ao da 
selecc;áo sexual no grande nu1nero de for c;as agindo na 
melhoria da rac;a. O meio social paulista, tendo por 
base a familia iberica, com a sua organisac;ao eminen
temente patriarchal, na qual o pater familias era o 
senhor. , absoluto e imperante, e n a qual o espirito ta~ 
canho do portuguez retrogrado deveria dominar, ernol-.' 
durado por aquella austeridade de co~tu1nes, firmeza 
de pr incipios, e severidad~ do~ caracter es p;riroitivos; 
nao podia permitti:r o des~J]¡¡volvimento da selec~ao se-· 
xual for~a aperf eic;oadora formidavel, sobre a qual, 
Charles Darwin edifico u todo o set~ systhema scien ti:ficó 
moliu1nental. (1) · ~ 

De facto, para que, a selecc;ao sexual p udesse se 
exer cer ·livrem ente e de urna máneira sensivel, deter
minando u1n coefficiente de eugenia, seria pr eciso ha
ver liberdade de escolha reciproca, en tr e os p rocr ea
dores da especie. O'ra essa l~berdade que f aria a pro-

n> Olivcira Vianna a proposito desse desm edido poder do 
Hpae dé fainilia ", assim se exprime com grande felícidade : 

"E' ilninensa a ac~ao ·educadora do pater familias sobre os 
fi lhos, parentes e aggregados; adstrict-os ao scu poder . 

· .E' o pa\er familias, quem por e:x.en1plo dá noivo á{) filhas 
escolhcndo-o segundo as <~0.i;iyenlencias da, , posicao e da for
tuna. E!l~: é quen: cons~iite no ~a~ameh~o do filh~ e!flbóra en1 
sua inaI,oriqade. Elle é quem lhe det~rnuna a prof1ssao, ou lhe 
destina urna func~ao na economía ·da f azenda/ Elle é que1n ins
talla na s ua vizinhan<;a, o do1ninio dos filhos casados, e nunca , 
deixa de ex erce.r· sobre elles a sua absoluta ascendencia patriar
chal. Elle é quem os diciplina quando m enores com mn rigor 
que hoje parecerá barbara tamanha a sevcridade e a rudeza ... " 
"Popula~oes Meridionaes", 42. 

" Os casamentos dos filhos eram resolvidos entre os r cspe-
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ximar os ser es bern dotados de eugenia, e que boje é· 
cerceada na nossa sociedade pelo inter esse pecuniario, 
mola principal de irnmensa maioria dos casamentos, já 
nessa epoca longinqua dos primordios da n ossa nacio
nalidade, nao existía, tolhida p ela organisa9ao patriar
chal da familia paulista, identica a da familia iberica. 
No planalto paulista a for9a despotica, inesn10 tyrannica_ 
do pater familias, determinava um n1eiú ester elisador· 
da selec9ao sexual. Nas classes elevad~s, as unioes con
juga es nao se f azian1 de accbrdo coro as in clina<;oes r e-· 
ciprocas, do ho1nem pela mulher, e d~ n1ulher p elo ho
rnero , que os seus sentimentos do bello e do bom ele
giam, m as sim, de conformidade corn a "suprema uo-· 
!untas" do patriarcha, que previa1nente determinava, de 
accordo, com outros chef es de f arnilias, seus amigos e 
principalmente parentes, 'quem seria o marido de sua 
filha casadoira, ou a mulher de seu filho em condi9óes. 
de tomar estado. As relacóes de parentesco, erarn gran-., . 
de for<;a na escolha dos conjuges, cousa determ1nadR 

ctivos paes, e os noivos quasi sempre se viam pela primeira vez 
n a egreja, á hora do acto." . 

Was~ington Luis - ''Capitania de S. Paulo". 18 -

"Parece que em 1819 e 1820," diz Saint Hilaire, "nao havia 
em S. Paulo mais conv'iven:cia social que nas outr as cidades do ,. 
inter ior do Brasil, nem as mulheres se most ravall} mais. . . . Ti
uha cu ido á casa de um dos mais honrados pcrsonagens da ci
dade, e como er a hora de · jantar convidou-1ne e eu acceitei o· 
convite; porém jantamos sós, sua esposa nao a ppareceu. 

1 

" As n1aes de familia, as Donas, n1atronas cheias de virtudes 
1nas vazias de exoansóes carinhosas, levavan1 urna vida reco
lhida e r cconcenti ada; e, se por acaso sabian1 a rua para irem 
á egr eja cnvoJviam-se em mantos que lhe escondiam completa
mente o rosto ... " Washington Luis - "Capita!lia de S. Paulo", 18. 
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pelo r egimen de estreita cornmunháo da parentela, exis
tente em S. Paulo e seus satellites, institui~ao que já vae 
para o occaso do passado longinquo da vida do planalto. 

Esse systhema de effectuar casamentos, aliás nao 
era . difficultado pela vontade juvenil e poetisad~ . dos 
conJuges, porque a mentalidade das mo~as de entao, 
todas. analphabetas, nao er~ fertilisada p ela leitura ro-· 
manbca, que traz esse e~tado . da abna, nao sendo tam
bem, as occupa~óes dos rap3;zes dessas ér as, de moldes _ 
a desenvolver a esses extremos, a imagina~ao nTasculi-

. n!1, sempre occupada no de&vendar do mysterio lon
g1nquo, encoberto pelo enevoado horizonte de um ser
táo sem fim. 
· Os costumes da vida f eminina paulista dos primei-
ros seculos r epresentan1, tambern importante factor di
minuidor das possibilidades dessa selcc~ao sexual. 
A mulher portugueza, talvez, em lembran~a dos dias 
passados em contacto estreito 'com os servidores de. 
~l~h, que por longos seculos imperaram na p enínsula, 
YlVla sempre occulta aos olhos 1nasculinos ; - e princi
palmente em um3: sociedade rígida, e de grande pureza ,. 
como er a a pauhsta do planalto, a m ul.her , m.uito se 
assem elhando a mahometana, nao se rnostrava se con-. ' 
servando n a austera mansao do lar , na estreita convi-
vencia da sua parentela, de onde sahiam os seus futu
r os esposos, excepcionahnente escolhidos, pelo ch efe da 
famili a, entr e o.s seus amigos exti.·anhos aos la~os de 
consanguinidade. · 

Até e1n epoca bem aproximada, ain da se podia1n 
observar os restos dessa organisa~áo social, e1n S. P aulo, 
se lan~armos u1na vista. sobre o seculo XIX, e a Iei tura 
dos documentos de publica~ao official, outr a cousa nao 
nos autorisa a deprehender. 

O interesse p ecuniario, aliás, nao er a, já nesses se-
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culos, completamente banido d.as convenienc~as deter
minadoras dos casamentos, po1s, como se ve dos do
cumentos ("l nventarios e testamentos"), os ~aes dota
van1 as filhas, pagando aos gcnros. uma certa nnportan: 
cia, em dinheiro ou em bens, 1?rev1a1nente c?mb1,'?a.da ~ 
ajustada, nos " esponsalia,". Ja ,er.a o mald1c~o vzru_s 
do interesse inaterial, que sorrate1ramente ru1a a euge-
nia da popula<;áo. . . 
. Muito co11traria1nente, do que seria de p~nsar, .os 
prej 1~lgados aristocratic<;>S e pundonores de f1dalgu1a, 
as l)rosapias de genealog1as, nao foram factores de mo~: 
ta para a nao eff ectiva<;ao da selec<;ao sex~1al. <;:01na lª 
estu<lainos, os povoadores do planalto v,1cenh no !lªº 
eram prdvenientes das mais elevadas cam~das soc1a~s 
da península, mas shn das espheras plebe1as, da, bur
guesia e uns de poucos elementos da velha nobr.eza, de
cahidos dos galarins. Estes, ~em ~orno os raros ~1tulares, 
aliás modestissimos cavalle1ros fidalgos, que ':1eram ao 
planalto no primeiro seculo, tiveram q'1e, se nivelar .em 
um pé de p erf eita igualdade ~o. r esto d,a c_or:ent.e n~
migratoria, de maneiras a nao ser~m perm1ttid.os _ess~s 
luxos e prejulgados, oriundos de hnhagens, q_ue nao tI-· 
nham, ou se tinham, ig11oravam, ou se hav1am dellas 
esquecido. · ; 

Jsto fez com que os preconceitos de cl~sses,. no me10 
social paulista, fossem taboa raza,. na<;la 1nflu1n?o nos 
casamentos, que. no planaltq .pauhsta, ?unca tivera~ 
por 1notivo, o nun1ero co~hec1do ~e avos de qualqu~1 
dos conjuges. A tal ponto ia o des1nte~esse nesse parti
cular, que p nq.mero Q.e moc;as, das n1a1s ben1 nomeadas 
familias paulistas, que se.casa.raro com mameluco~, bas
tardos e mal nascidos, fo1 mu1to elevado, o que tez com 
que, parte da classe dos i~legitimos fosse absorv1da pe~a 
melhor camada social. Quem analysa o trabalho de S~l-
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va Leme, chega facilmente a essa conclusáo. O caso de 
F ernao Paes de Barros, nao pode servir de argumento 
em contrario, porque este paulista se casou putativa-
1nente co,n1 tuna mulata, oriunda de rac;a negra, a qual 
os habitantes do planalto sempre tiveram especial -aversao. 

Com essas premissas, e devido a já referida orga- · 
nisa<;ao parental, elevada no planalto a ~lto expoente, 
quasi s~mpre os maridos e as mulheres eram escolhi
dos pelos paes,. dentro dessa m esma parentel'a . . A .. :n1a~o
rja dos casamentos tinha, pois, de se effectuar em 
familia, nluitissimas vezes entre primos irmáos, o que 
constituía gráu prohibido, necessitando dispens,a para 
a sua realisac;ao, cujo processo é cousa que, tnuito abun,
da nos nossos archivos;~ e quando nao, ao 1nenos entre 
pessoas de algu1n modo ligadas por lac;os sanguíneos. , 

Assim, as popula~oes pa~listas, pao só por , esses mo
tivos, mas ainda pela.pouca densidade de habitantes de -
serra acima, em virtude de muito maior corrente emi- ,... 
gratoria da Iberia, . procurar as capitanías, muito, mais 
ricas, do no11te, iniéiavan1 a sua multiplica~áo ' dentro 
dos limites da consanguinidade, sem entrelanto. attin
gir a ve1~dadeira adelphogarnia, que de t al. maneira in
tensificada, tanto 'havia, outrór~ :r:obustecido as rac;as· 
chaldaicas, phenicio-chananéas, egypcías, n1edo-persas' 
etc., cujos caracteres duravam fixados com uma teimo
sissimá persistencia, atrav~z d.e milhares de annos, re
sistindo a · toda a sorte de superposic;óes ethnieas (La~ 
pouge, "Selections sociales", 156, 326 e seguintes). 

Essa consanguinidade paulista existiu principal
mente e:r;n fin.s do s.eiscentismo, quando os poucos tron
cos originarios, máu grado o cruzamento corn o ele
mento indigena preexistente no planalto e constante
rnente trazido do sertao, e a inter1nittente e paulati11a 
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chegada de elementos novos reinóes, já se achavam en
trela<;ados e reciprocamente saturados. 

. Em se tratando, porem, de popula<;óes eugenicas, 
parece que, a tonsanguinidade, foi antes nm beneficio, 
porque ella, exercitada entre individuos perf eitos, diz 
Lapouge, é um meio de fixar a perf ei<;áo. E.ro abono 
dessa sua affirma9ao, o citado anthroposociologo, cita o 
celebre caso dos mesti<;os de Chatam, provindos de ma
rinheiros inglezes ' e inulheres l{anaks, os quaes viv~
ra1n fecundos, em consanguiJ?iüade, nao adelphogam-
1nica 'por mais dé um seculo, quando foram absórvi<los 
1)or outta$ popula<;oes. (1) 

Conhecesse o illustre sabio francez, as popula<;oes 
paulistas dos trez priineiros seculos, nas suas condi<;oes 
de evolu<;ao historica, teria tido opportunidade de men
cionar, mais um magnifico exemplo collectivo de con
sanguinidade, no qual os progenitores eugenicos deram 
origem a urna prole numerosissima, gra<;as a sua espan
tosa fecundidade. 

A monumental obra de genealogia de Silva Leme, 
está cheia desses casos de unióes consanguíneas; e o 
paulista que hoje, com o auxilio da "Genealogia Pau-

(1) Alé1n dos. casos citados no texto, conhccemos ainda ou
tros, como o que, o Dr, Voisin, estudou no burgo de Batz, na 
peninsula de Croisic, onde havia urna popula~áo isolada, cujos 
1nembros nao se casavam, senao entre si. Sobre 46 casamentos 
entre primos ir¡náos ou entre. filhos destcs, elle encontrou 174' 
filhos perfeitos e nenhum só caso pathologjco. . 

Esse mesrno phenon1eno foi observado en1 Paulliac, por Fer
rier, por Guber em Gaust (Pyrineos) , por Dal1y, na ilha de 
Brehat, pelo Doutor Duchene em Portel. 

Em certas ilhas da Escossia, (Saint Kilda) a consanguinidade 
é praticada co1n grande successo, o mesmo se dando, na Breta
nha, na Franc;a. Os weddas, e os todas, na li'1dia, sáo adelpho
gamos, ou endogamos, estes entretanto, se mantero atravez dos 
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listana", e dos documentos de publica~ao official, for 
levantar as suas arvores genealogicas, como fizemos 
em rela~ao .ás famliias, Cunha Bueno, Oliveira, Bar
ros, etc., ter1a occasiao de certificar como nós, que, os 
t~oncos ancestra~s sao muito poucos, ainda que, repe
hd~s vezes cul~1n~ndo os estremos das arvores genea-
1~g1ca~, nos pr1me1ros seculos de povoamento; e a ra
zao .d1sso está no grande numero de liga<;óes matri
mon1aes entre parentes, de formas a diminuir o numero 
de antepassados, repetindo os que sao communs a am
bos os conjuges. (1) (2) 

Os effeitos da consanguinidaae, nao se limitavam 
' 1 

seculos, con10 u1na das popula«;6es mais bellas de toda a penín-
sula hindustanica. , ~ 

O Dr. Gonc;alo Muniz, loe. cib menciona ainda urna infini
dade de casos observados. 

' 

Brassart, "Etudes sur la consanguinité", citado pelo Dr. Gon
c;alo Muniz, loe. cit. diz sobre os eff eitos da consanguinidad e. 

fJ! A consanguinidade, póe especialmente em acc;áo 
a he.ranc;a da f a1nilia, que eleva a sua mais alta po
tencia, fazendo convergir as tendencias sitnilares dos 
conjujes . . . 

Ella favorece tanto a heranc;a sa quanto a he
ran~a pathologica: e por is to é que e1n todas as fa
milias isentas de taras hereditarias, nao exerce so
bre a saude da descendencia nenhuma influencia no
civa> e só acGtrteta ao contrario, os inais f elize$ re-
sultados." , ' · · · 

Da mesma maneira se n1anif estam Delvet, Devenport, Apcrt, 
Popepoe e Johnson Batesqn, Yves Delage, Sanson, todos citados 
pelo Dr. Gonc;alo Muniz. 

(1 ~ Assim, o Visco~de da Cunha Bueno que segundo dados 
fornec1dos por Silva Leme na "Genealogia Paulistana", teve, na
turaes do planalto e pertenc~ntes as velhas estirpes paulistas 4 
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apenas a directamente, fixar a perfeivao, m as tinharn 
ainda, outra forma de agir nas popula~óes, indirecta
mente melhorando-as, e seleccionando-as. Sim, por
que, se é certo que a consanguinidade, entre individuos 
perfeitos é um meio de se fixar a p erf ei9ao, quando 
applicada a individuos tarados, produz consequencias, 
que levam á degeneresc~ncia e á extin~ao da próle 
dessas unioes consanguineas. O'ra assim sendo, as 
unioes consanguíneas, entre os imperf eitos produzin
do a extin9ao, eli1nina a imperfei~áo, fixando por ou-, 
tro lado a perf eivao, ·o que se traduz em 'Urna for9a 
magnifica depuradora dos . peiores elementos, agindo 
no sentido de só deixar se perpetuar os que sao des
pidos de taras . (Dr. Gonvalo Muniz - "Cónsanguini
dade e o Codigo (:ivil Brasileiro", 59 e ()0) -- Mas nao 
é só a perfeivao de individuos que é necessaria para 
pela consanguinidade produzir bom resultado. E' pre-

Avós que viveram em 1750-1800; - 8 Bisavós que viveram en1 
1720-1780; - 16 Trisavós, que viveram em 1700-1750; 28 Tataravós, 
que vivera1n en1 1680-1730; - 56, 5.º Avós, que viveram em · 
1660-1700; verifica-se que: 

Pero Leme figura na sua ascendencia, ' 14 v~zes; Joao do 
Prad~, 11 vezes; Estevam Ribeiro Bayáo, 10 vczes ; Salvador Pires, 
8 vczcs; .Paschoal Leite FurtaCl.o, 7 vezcs; Hcnrique da Cunha, 
6 vezes; Salvador Pires o mo~o, 6 vezcs; Piqueroby - 6 vezes; 
Antonio de Alvarenga, 6 velles; Tibiri~á - ·5 vezcs; P edro Vaz 
de 13arr~s, 5 vezes; Garcia llodrigues, 5 ,vezes; J oaq Ram,alhg, 4 ' 
vezes; Antonio Bicudo, 3 vezes; Joáo Maciel, 3 vezcs. 

'Em rela~ao á ascendencia do Viscondc do 'Rio Claro, outro 
paulista cta velha estirpe planaltina, achamos ncl1a, encabe¿ando 
troncos formadores: 

Pero Leme, 6 vezes; Antonio Bicudo, 4 vczes; Antonio de 
Al varenga, 4 vezes; Tibiri~á, 3 vezes; J oao do Prado, 4 vezes · 
Pedro Vaz de Barros, 4 vezes; Antonio Preto, 3 vczes; Salvado; 
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ciso que, os factores mesologicos presidindo a essa con
sanguinidade sejam propicios. 

~~1SÍf!1 diz Felix Regnault, "Consanguinité el endo
g~mie c1ta?o pelo Dr. Gonvalo Muniz, na sua magni
f1~a me~o~1a ,~o~;e a "f:or:sanguinidade e o Codigo Ci
vil Braszlezro : Se ex1sbssem, numa aldeia f acto:res
de e~~fraquecimento para a ra<;a que a habita que de
ter1n1nem, po,r exemplo, febtes intermittentes escro
fula, l:~chitis1no, se · os habitantes se casarem 'semp:re 
entre s~, ell,es s~ a?ast~rda~ao .. rapidament~. Mas si o 
~ontrari.o, o me10 f or sao, as próp'riedades adquiridas 
sendo favoraveis, nao haverá desvantagens na repro
ducváo in.ter se". 
" Disso sé conclue, con~? diz o mesmo Regnault que 

1_?o ,,m~smo .modo qu~ d1zemos: "A paes .';ii.os, fil.hos 
saos , e preciso adm1tbr tan1bem '·'A meio sii.o habitan-
tes saos." ' 

Pires, 3 vezes; Pequeroby, 2 vezes; Balthazar de i\ilor acs 2 vczes · 
Estevam Ribeiro Bayao, 2 vezes; Balthazar de Godoy, 2 vezes. ' 

(2) Em regra, os casamentos consanguíneos na Fran~a ten1 
a propor~ao de 1 a 2 por 100; na Inglaterra de 3 por 100; - na 
Dinamarca de 3 a 4 por 100; - na Saxonia de 4 por 100 e na 
Noruega de 6.65 por 100, segundo ~Iygind, citado pelo Dr. Gon~alo 
~f uniz, loe. cit. · . 

Das nossas pesquizas, 11os trabalhos genealogicos de ·Silva 
Leme,. achamos · as ~eguintes porcentage:q.s de casa1ncntos aon-
sangulneos no planalt0: · · · 

Seiscentis1no 22. 3 % 
Seiecentisn10 42. 8 % 

Essas porcentagens elevadissimas bem justificariam a obser
va~ao de Paulo Prado, no "Paulistica", 22, citando as palavras de 
peti~o de José Gócs de Moraes, de q.ue a gente de S. Paulo acha
vam-se " tao travadas urnas com outras, como a todos é notorio." 
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Ora, no planalto paulista, como vimos, nao só a gen
te era de magnifica selec<;ao, mas ainda, o m eio physico, 
como ha vemos, de ver era tambero muito propicio (Ca
pi tulost XIII e XIV). 

Assim, pois a consanguinidade no planalto, onde ella 
imperava em alto gráu. pelas circumstancias sociaes e 
m ais ainda pelo isola,ment(i}, tinha que ser um factor al
tamente benefico, no sentido de fixar e de a1npliar a . · 
eugenia na populaºªº· 
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CAPITULO VII 

O MORADOR 

. ' • SELEC<;.AO DO BANDEIRISMO 
SELEC<;.AO RELIGIOSA 

" La selection r eligieuse fr appc done sous 
cette seule forme du celibat ecclesiastique 
plus de victime que la selection militaire ... " 

Lapouge ("Seleetion sociales" 268). 

" Rara ·era a familia das principaes que náo 
tinha dois, tres e Jnais inembr os r eligiosos." 
'Vashington Luis <."Capitania de S. Paulo" - 17) 

Proseguindo na noasa analysé' apthrqposociologica 
do morador do altiplano paulista~ depois de havermos, 
feíto notar varios elementos, que' con;io as se!ec<;óes m e
sologicas, pathologica, emigratoria, e a consanguinida
de, concorreram para o desenvolvimento da eugenia 
paulista, ten do de passagem f eito tambero notar a au
sencia da selec<;ao sexual, poderoso elemento benefico 
das popula<;oes, a qual determinada pelo m eio social, 

149 



R A ~ A D E G IGANTES 

n1as que, tarnbem pela sua for1na~ao r etrograda, gerou 
a consanguinidad e, passe1nos agora a f azer notar alguns 
elementos, que agiram no sentido de eliminar dos nu~ 
cleos de moradores, os seus componentes mais eugenicos. 

Ref erüno-nos á selec~ao do bandeirismo, gcncrica
n1ente, chamada. selec~ao militar, e á selec~ao religiosa. 

E' sabido que, a selec~ao militar exerceu n as popu
la~óes perniciosos effeitos, no decorrer da evoluváo his
torica da humanidade. 

As guerras attrahindo para as fileiras, os homens 
mais perf eitos physicamente, como m ais valorosos, nao 
só os eliminava, nos morticinios, das campanhas belli
cas, como privava, a communidade desses melhores ele-
1neu tos da reproduc<;~Io da .especie, que asshn, só ficava 
ao cargo dos que nao podiam servir nas fileiras, por 
incapacidade physica, ou pela sua falta de valor com
bativo, r esultando disso urna diminui<;ao sensivel, no 
potencial eugenico de cada povo attingido velos r igores 
·da seleccao militar. · .. 

As popula9óes do planalto paulista, tambem foram 
alvos <leste flagello, pois que, os seus elemen tos mais 
audaciosos, inais aventurosos, inais e1nprehendedores 
vivia1n constantert1ente em correrías pelos invios ser
toes, afrontando toda a sorte de p erigos, e tombando, 
as vezes, ao contacto brutal com as forc;.as da natureza, 
como tambem., as vczes, cedendo á rea~ao, que os jesui.
tas, os indios e os oastelhanos, se Ihe antepunham, nas 
suas conquistas. Por isso elevado é o nun1ero de inven
tarios feitos no sertao, de bandeirantes ahi fallecidos. 
As campanhas de conquista de "Tape", "Uruguay", 
"Guayrá" et~., custaram aos paulistas bom numero de 
vidas. 

Por isso é que os grandes bandeiran tes, os que se 
notabilisaram no exercicio constante de conquistas de 
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territorio e apresamento do gentío, nao ·deixaram próle 
numerosa, se fazen.do excep<;oes entre as popula~oes 
paulistas tao fecundas por excellencia. O grande Raposo -
Tavares, sempre no sertáo, deixou um numero reduzi
do de filhos (3 filhos de 2 casamentos). Manoel Preto. 
"o heróe do Guayrá", deixou un1 numero limitado de fi
lhos homens, os quaes por sua vez morreram mo~os ·rio 
sertao do Tape, nao tendo tido tempo de perpetuar a 
eugenia herdada. Luiz Pedroso .de Barros, arrojado ban
deirante, que fo~ morrer nos Andes, só deixou du,as _fi".' 
Ibas, o 1nesmo acdntecendo ao~ seus irmaos Ferna<> 
Paes de Barr<;>s e Jeronymo Pedroso de Barros; e Jerony
mo Bueno, fallecido no serbio, só deixou um filho do 
1nesmo nome, tambero . falle~ido no sertao. 

Se os melhores· elem.entt>s dessa gente a udaciosa de 
bandeirantes, nao eram eliminados· pela flexa do indio,. 
pelo arcabuz do jesuita, ou pela escopeta do castelhano, 
se os obsta culos da f éra natureza~ nao lhes ceifavam a 
vida, se as m aleitas, as carneirfldas, e as palustres, nao" 
lhes corroiam, ou se a fome, a nliseria e o desconforto, 
nao lhes anniquilavam, ficavam elles, entretanto, por
longos annos afastados de · suas mulheres, o que fazia 
po.r forc;.a düninuJr a sua p~óle., · . . : 

Emquanto isso os elementos m enos atirados ávida 
aventurosa do sertao, os mais timoratos, e sedentarios, 
os amantes de urna vida calma sem incidentes _e menos 
desconfortavel, se r eproduzia1n largainente, impul¡lio
nados péla formidavel alavanea' da prolificidade pau
lista, fazendo augmentar os seus descendentes, que ne
cessariamente, seriara dotados de um espirito menos 
comba,tivo, e temerario (Lapouge, "Selections", 207), 
cousa .que, evidentemente tendía ·a din1inuir o indice da 
efficiencia da popula~ao. 

Nao foi porém, só nisto, o consistente da selecc;ao 
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do bandeirismo. Alem do que acontecia com os melho
res elementos das popula~óes paulistas, é preciso se ad
dicionar o que corria parallella1nente, em rela~áo ás ca
madas mais baixas, que formavam os corpos de armas 
das bandeiras. Como sabemos, os indios administrados 
e os mamelucos constituiam as hostes das b andeiras. 
Eram elles r ecrutados dentre as popula~oes das esphe
ras sociaes mais baixas, que eram a grande massa aden
sadora dos nucleos de habitantes 9e serra acima. O'ra o 
bandeirismo, comas suas funestas consequencias, acima 
apontadas, produ~ia u.elles, o mes1no r esulta do do que 
entre os seus commandantes. Isto é eliminava da r epro
duc~áo os contingentes 1nais providos de eugenia, · dei
xan.do para semente, os refugos dos corpos exp edicia
nar1os. 

Eis como, o bandeirismo nao deixou de ser UIU po- . 
deroso factor depreciador da gente p aulista. (1) 

Esse f oi o pre~o, bem caro, pago, p elos nossos avós, 
para a aquisi~ao dos territorios de alem Tordezilhas. 

(1) A selec~ao do bandeirismo pode ser chan1ada selec<;ao 
guerreira, e sobre esta, Lapouge, no seu "Race et Milieu Social", 
pg. 23, assim se pronu~c.ia: 

152 

"Un peuple peút subir par des causes diver ses 
une perte considerable d'hommes, sans etrc privé 
d'une parcelle de 'son ~erritoire. Ce desastre peut etre 
le r esultat de guerres, d e maladies ou des f arr1ine~. 

Tout le n1onde, sait qucl role 'la guer re a joué 
dans la distruction des populations d' Athencs et de 
Sparte. Les Babylonieus et les Assyriens ont été pres
que ané~ntis par les men1es causes, avant de dispa
raitre au point de vue politique. La guer re de Cent 
ans, celle de Trente ans ont r éduit dans une tres for-
t e proportion la population de la France et celle de 
l' Allemagne." 
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Estuda1nos os factores beneficos das popula~oes 
paulistas do planalto, e os seus effeitos na ra~a, bem 
como, iniciamos a estudar os effeitos p erniciosos, nella 
exercidos pela. inexistenci~ da selec<;áo sexl¡lal, e a gran
~e \nfluencia da sele~~áo do bandeirismo; estudem9s 
agora ~m rapid~s .pal~vras, um~ out(a .for~a, que por 
longos secu~9s s~ ~~f ecti)rp~ t~m~em ent;i;e o~ m~ra~o:res 
de serra ac1ma, fae;en{lo d1m1nu1r a sua potenc1al~dade 
eugenica. Trata-se da · selec9ao ~.eligi~sa. · , 

Com um espirito finisissimo de observador admi-· 
r avel; Lapouge crificou .. o celibato clerical, da religiáo 
catholica, como sendo um dos maiores golpes dados no 
catholicismo, pelo seu proprio ·orgáo director. Explica 
o notavel anthroposociológo que, os clerigos sao recru
tados, naturalmente, entre ,os que para essa carreira 
mostram maior voca~o, isto é tendencia maior para 
religiosidade, maior espirito de cren<;a, maior mysticis-
1no de temperamento, etc.; óra subtrahindo á procria
<;áo os individuos dotados dessa natureza, é o m esmo 
que impedir que, taes caracteres se reproduz~m h er e
ditariam~nte, fazendo com que, s<i> se p erpetuem, p ela 
reproduc~áo, os individuos· mais avessos 1ás voca<;óes sa..:, 
cerdotaes, e dotados de, caracteres , contrar.io,s a religio
sidade, de maneiras que, 'ª religiao ·só :poder perder com. 
o celibato dos seus sustentaoulos. 

Isso, que constitue a s·elec~áo ·religiosá, teve lugar 
no planalto paulista, com urna intensidade formidavel, 
em razao do espirito altamente dado ás· cousas r eligio
sas, trazido da Iberia pelos povoadores. Os r esult:;tdos 
por em, dessa selec~ao, nao' foram apenas contrarios aos 
sentirn.entos de religiosidade do povo paulista em geral, 
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boje infinitamente menos crent~ do que, naquellas éras 
longinquas. 

Esses resultados, foram muito mais ·funestos para 
a rac;a, pois que, se a livrou do mysticismo, religio
so, tambero afastou da reprodu~ao os elementos de 
maior valor cerebral, diminuindo assim a forc;a do in
tellecto da populac;ao, visto como, era costume entre as 
familias paulistas, dedicarern á carreira sacerdotal;>h fi-

, lho, que maiores peridores manifestasse pelas cousas in
tellectuaes. Seguind~' ·esse destino, os melhores élemen-· · 
tos das familias, sobre esse ponto de vista, deixavam 
de se reproduzir, só o fazendo os que, nao tinham mos
trado tende~cia ~ cousas dependentes do intellecto. 

Assim é que, o numero de sacerdotes e frades em 
S. Paulo, recrutados dentre as familias paulistas foi 
sempre elevadissimo, como f aremos notar em es tu do 
apartado. E talvez por isso os paulistas se revelaram no 
passado, muito mediocres no concernente as funcc;óes 
cerebraes; - pelo menos já foi essa a opiniao do Morga
do de Matheus, como tem sido já estaf adamen te citado. 

, 
D~sta rapida revista, ,que passamos nas selecc;óes que 

presidiram a evoluc;ao da populac;ao planE\l tina, te1nos 
verificado que, do embate de forc;as favoraveis. e contra
rias, ao desenvolvimento da ·eugenia nessas popula~óes; 
resultou que, pugna~do pelo maior indice de efficiencia, 
militaram todas as selecc;óes naturaes, e muitas origi
nadas do meio social, tendo contra a selecc;áo religiosa 
e a do bandeirismo. Desse resultado fixado e grande
mente ampliado pela consanguinidade surtiu, evidente
mente, um notavel potencial eugenico, demonstrado nao 
só-Pelas manifestac;óes palpaveis do bandeirismo, mas 

154 .• 

R A <; A D E GIGANTES 

ainda pelos que só se revelaram depois de accuradas 
analyses sobre a- fecundidade, a longevidade, a varoni
lidade etc. 

E'_ o que vamos fazer, para depois acompanhar a 
evoluc;ao da populac;ao planaltina, durante o periodo da 
decadencia setecentista, etc. 

' 
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CAPITULO VIII 

O MORADOR 

FECUNDIDADE LONGEVIDADE · - VARONILIDADE 
SELECQAO REGRESSIVA POR EMIGRA<;.AO DO SECULO :X:Vlill 
RENASCIMENTO DO PLANAL'rO NO SECULO XIX. , 

"Dahi, para a populac;áo dos dotninios vi
centistas um 'coefficiente de natalidade assom
broso. Nelles a producc;ao humana se f azem 
grande, como a lav.ra dos cannaviaes". - Oli
vcira Vianna - "Popul. Meridionaes", 93. 

". . . é cheia de velhos mais que centenarios 
porque em quatro juntos e vivos se acharam 
quinhentos annos" ~ - Padre Fernao Cardim, 
- ("Narrativa Epistolar.") 

"O cli1na desta provincia é geralmente 
muito 1temperado de bons e delicados ares e 
mui sadios, onde os homens vivero muito, até 
80, 90, e mais annos, e a terra está cheia de 
velhos". -. Pádre José de Anchieta - (''Infor-
'ma~ao do 1;lrasil.") ' 

"os emigrantes empofireciain sua terra pelas 
despezas que fazia1n com os aprestos da via
gem;' por falta de brac;os ficavam as Iavouras 
desamparadas e sen1 trato as criac;óes, e as 
casas se iam arruinando." - Saint Hilairc . 

Estudamos rapidamente alguns factores pro e 
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contra o desenvolvimento da eugenia, nas popula<;ócs 
de serra acima da Capitanía de S. ' ' iceni:e. 

Vejamos, agora como pezara1n na balanc;a, esses. 
fac tores, nas consequencias manifestadas na rac;a, e a 
sua concretisa<;ao na evoluc;ao historico-social da gente 
paulista. A mais soberba evidencia~ao dos r esultados 
beneficos das selecc;óes favoraveis, foi manifestada, pela 
magnifica fecundidade paulista, a qual durante trez 
longos s~culos~ . ~~ .perpetupu· no planalto, a travéz d~s 
vaTios pheno,menos histo-r,icos, dos diff er en tes ac0ntec1-
1nentos sociaes, e de totlas as vicissitudes, que a popu
la~ao teve de atravessar nesse enorme lapso de tempo. 

De todas as n1anifesta~óes da grandeza do povo 
paulista, sem duvida a mais persistente, de resultados 
os mais claramente observaveis, sem solu~ao de conti
nuidade, foi a fecundidade. Emquanto que, os demais, 
se moldavam ás influencias dos phenom enos de ordens 
diversas, soffrendo paralysa~ao, ou se orientando por 
vias differentes, a fecundidade paulista foi sempre o 
expoente maximo denunciador da sua eugenia. Por ella 
se poderá verificar o gráu de efficiencia, attingido p elas 
populac;óes do planalto. 

Sim, porque, sem receio de errar, pode-se estabele- . 
cer· q~1e, a f ecu'ndidade ~ o indice mais seguro par~a a de- . 
ter1ninac;ao do estado de u1n povo. \) · 

Se o coefficie'nte da f ecnndida<le é elevado, e ca
minh.a em progressao cr~scente, pode-se ter a certez.a 
que, esse povo sóbe evolutivamente na escala de sua 
grandeza. Se, pelo contrario descamba esse povo para 
a oliganthropia, é o indicio infallivel da decadencia, que. 
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se aproxima, irremovivelmente. A lic~ao da historia 
neste particular, é evidente, comprovando-se o que as
seve~amos, em dezenas de exemplos, dos quaes a Grecia 
cla~s1ca, com Sparta, Athenas, etc., é urna manifesta~ao 
typ1ca, a qual devor~da pela oliganthropia se despovoou, 
com fulgurante rapidez; - Roma corroída, pelo virus · 
-O.a deprava~ao, devassidao de costumes, occasionado
res das. nevropathi~~' e determinados pelo excesso de 
prosper1dade, ester1hsou as suas popula~óes, dando lu
gar a introducc;ao. intersticial Cle ra~as exoticas .(Rageot, · 
"La 11atali'té", 11; ,___ Jacoby, "Eludes sur la. selection'~~). 
O e,xemp~o conte1nporaneo da Fran~a confirma a re
gra, que ora procuramos applicar a analyse da an thro-
posociologia paulista. ' ~ 

A fecundidade paulista, pois, observavel, de modo 
ascencional, a medida, que a gente ~e ia iden tificando 
com o meio, e que os mesti~os das ra~as euro-america
nas se iam fixando eugene.sicamente, nao pode passar 
despercebida, como manifesta~áo de urna popula~ao, 
que, a largos passos, caminha para feitos memoraveis, 
nos capitulos de sua historia. 

Sim, porque, como explicar a phenom~nal fecun
didade, que adenso u a popl,lla~ao do planaltó de , mo
do, a cavar nelle os alicerces da nossa grandeza; $e nao 
lan~armos n:iao do concurso complexo e simultaneo de 
urn feliz cruzameilto eugenesico de ' rá~as, americana e 
eur.o~éas, sob o imperio de u1na mesologia favoravel, 
f~c1bt~do por u1n propicio augmento de meios de sub
s1stenc1a, como requer Malthus, em urna vastidao terri
torial, cuja amplidao é facil de se imaginar, para au
gmento de popula~ao; estimulado pela consanguinidade, 
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e accionado em um meio social magnifico, onde a po
breza, a rusticidade, e o isolamento em que viviam, af as
tavam todos aquelles elementos perniciosos, como a r~., 
queza excessiva, o luxo e a delapida~áo, inoculadores 
das toxinas que deram pdr terra com a grandeza da. 
Grecia, de Roma, de Bysancio, de Toletum, etc. 

Esse m eio social do planalto, em toda a rudeza da
quelle muµdo selvagem e primitivo, fóco bruxoleante 
e tenue de ' civilisa~ao, isolado na verdura sem fim da 
agreste matta virgem, fazia applicavel á sociedade do 
planalto aquelle celebre aphorisma spenceriano, de que 
nessas especies inferiores e rudimentares a fecundida
de augmenta, e nas superiores diminue, porque naquel
las o individuo absorve a ra~a, e nestas a ra~a absorve 
o indiviqu9. Realmente inas sociedades rudimentares a 
:µat~lidade depende unicamente das l eis naturaes e d~s 
instinctos genesicos, tanto assiin que, Arsene Dumont 
diz que, o instincto traz a superpopula~áo, se nao hou
ver um freio na propria natureza; estando elle instinctd 
em razao inversa á intelligencia diciplinadora da von ... 
tade consciente, agindo sol)re o an1or de modo a dimi 
nuir a na talidade. ' 

O'ra os paulistas mam.elucos, Jilhos e ·nétos de sel 
vagens, de emigrados dos reinos peninsulares, deshe 
dados da sorte, miserrimos e rudes desbr avadores d 
um continente virgem, só tinham por idéal viver par 
procriar, pelo que o am9r para ell~s seria urna necess 
dade pbysiologica, e nao um acto de natureza · psych, 
logica, só tendo por móla o instincto rude, de quem viv 
a par d.a natureza e nao da intelligencia. ,(1) 

(1) Na Hespanha, quinhentista e seiscentista, a fecundidad 
foi entretanto, betn pcquena. Eis o que a esse proposito escre 
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. ~ ~moldurar essa socíedade primitiva r esalta urna 
rehg1os1dade, que sem se embrenhar profundamente· 
p elas .sendas. do fanatismo, corria entretanto pela via de 
un_ia ingenu1dade verdadeiramente infantil, 1nuito pro
pria d~ gen.te que ~ao dá ao intellecto, a importancia de 
urna. vida in.tensa. Ao lado des ta face da psychologia 
pauhsta hav1a ui:iia profunda moralidade, que imbuia 
esses velhos patr1archas, urna dóse abundante de fata
lismo proprio da epoca e um' sentim en to muito des
envolvido de ternura mater nal, yirtude que é f acil se 

E' bem intc1:essantc de comparar esse qua<lro descripto pelo 
d.emographo Arsen~ Dumont, e ben1 verosin1il, dada a pouca den
~1dade de popula<;ao na H:espanha, em re~a<;~o ao re~tq da Eu-
1 opa, com o que se nos depara no· Planalto paulista, onde 0 ele
mento .hespanhol acorr~panhou os demais nas elc-vadas medias de 
fecund1dade. 
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conhecer , a travéz da historia, entre as m ui tas que 
engrinaldam a austera matrona paulista. 

Eis o que teria sido o elemento moral, agindo a fa
vor do instincto natural, concorrendo com os factores 
aciina aponta dos, para a fecundidade da gente paulis
ta, a medida que, esta se ia fixando no decorrer dos 
seculos. 

Todos esses elementos agindo em campo propicio, 
deveriam trazer, co1no consequencia, esse phenomeno da 
f ecundidade. 

Exa1n inando neste terreno,. , o paulista; co1no con
cretisa~ao do que, supra affirmamos, vam os encon
trar por exemplo, o alen1tejano Joao Q.o P r ado e sua mu
lher F elippa Vicente, casal de povoadores quinhentis
las portuguezes, tendo 11 filhos no planalto paulista, 
urna das q uaes Izabel do Prado, qu e se casou co1n o 
ilhéu P aschoal Leite Furtado, teve 8, mas a filha <leste, 
1nulher que foi de Antonio Rodrigues de Miranda, íam
b em p ortuguez, teve 11. 

Cathar in a do Prado, outra filha do casal de povoa
dores, mulher do paulista Joao Gago da Cunha, teve 12 
(mais do que seus paes), e sua filha Maria da Cunha, 
mulher que foi do paulista Jeronym o da Veiga, teve 14 
filhos (mais ainda do que sua máe e do que seus avós), 
grande f ecundidade essa ·que se accen tuou n a desGen
dencia de Maria da Cunha e J eronymo, se1npre com 
numero ln uito elevad'o de filhos, a té su a t ataranéta Joa
quina Angelica de Barros, casada corn o paulista Fran
cisco Mariano da Cunha, que dest~ deixou 25 filhos. . 

Melhor exemplo de f ecundidade ascencional, apre
sen ta a f amilia dos Cunhas da qual era descendente 
este m encionado Francisco Mariano da Cunha. 

162 

R A <; A D E G GANTES 

Henrique da Cunha, povoador quinhentista teve de 
sua mulher Filippa G~go, 5 filhos (conh~cidos), um 
dos quaes foi Henriq·ue da Cunha Gago o velho, que se 
casou 3 vezes deixando 8 filhos, entre os quaes estava 
Joáo Gago da Cunha, que se casou com Catharina do 
Prado supra r eferida tendo 12 filhos como vimos; Hen
r ique da Cunha Gago o moc;o, outro filho, dos oito dei
xado por Henrique da Cunha Gago o velho, deixou 14 
filhos (numero muito superior . aos tidos por seu . pae,. 
e por seus avós), entre os quaes Manoel da Cunha Gag(), 
que por sua vez elevou aindá' inais a f ecundidade a 
ponto de ter deixado 15 filhos; Natalia da Cunha, um 
dos filhos .de Manoel, f allecei:ido logo depois do seu · 
casa1nento com Francisco Mattins de Macedo, só teve 
trez filhos um dos quae~ ~Pedro da Cunha Macedo, que 
por sua vez deixou tambem 15 filhos, en tr e os quaes 
Francisco Mariano da Cunha, ·que como vimos dei
xou 25. 

O casal de povoadores García Rodrigues e Izabel 
Velho, te ve 11 filhos, dos qua es Iza bel V elho f oi urn 
delles, se casando com Jorge · Moreira, deixou 12 filhos. 

Paula Moreira, sua filha, do seu casam ento 
com Balthazar de Godoy, castelhano, f ez a fecun didade 
cahir co1n 6 filho, apenas, para de novo subir com seus 
filhos Belchior de Godoy; que teve 10, Balthazar de Go
doy que teve 13, Gaspar de Godoy Moreira com 10, J oao 
de Godoy Moreira com · 12, e Sebastiao Gil de (xodoy 
com 12. 

Dezenas de familias proporciónani outros tantos 
exemplos dessa admiravel fecundidade (os qua es men
cionados co1n detalhes, alongariam inuito o presen te 
trabalho, aug1nentando-lhe as propor c;óes, de modo a 
fazel-o sahir, dos moldes estrictos que lhe tra~a1nos. No 
capitulo r ef er ente ao estudo do ma1neluco dém os m ais 
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dados dessa f ecundidade. Apezar disso podemos citar 
os exemplos de fecundidade individual, taes c<;>mo, :J!el
lippe de Campos, que de sua mulher Margarida Pires 
Bicudo teve 12 filhos, Antonio Raposo o velho, tainbem 
teve 12 de sua mulher Izabel de Góes. . 

Antonio Preto, teve 10; Miguel Bicudo de B.rito, teve • 
11 seu tio Antonio Bicudo de Brito teve 15; igual nu
m~ro teve Ignez Dom~ngues de Brito; Paulo de Saave
dra, de u1na só mulher, tambero teve 15, qua!1tos teve 
Antonio Cardoso J?hnentel, t~mbem de um~ so mulher, . 
Henrique d~. Cunha Lobo, teve de uma so muihe~ 12,\· 
filhos; J oao de Alrneida P.rado de 2 mulh~res. de1xou 
20; Francisco Leme de Alvarenga, de urna. so de1x?n ~1; 
Vicente de Anhaya Pedroso teve 15; Maria ~e ?hve1ra 
Leme, te ve 11; seu filho Rafael Leme de. <?hve1ra teve 
12, e Ben to Leme de Oliveira, t~mbem seu f1~ho, teve 11; 
ambos de urna só mulher; Luzia Lem e, ?e1x~u de ·se~ 
parente Mathtas °!\'1endon~a, 10 filhos.; Mar1a.Leite de Mi
randa, teve 13 filhos; Salvador Marhns Roni~ha, de ~ma 
só mulher , teve 14, sen irmáo Antonio Ag~nar da Silva 
teve 17, tambem de urna só mulher; Joaq~1m Alves ~o
drigues Natel teve de um~ só mulher 11 f1lhos e se~ ir
máo Thomaz Alves Rodrigues, tambem de urna so es
posa deixou 14; Maria Ri~ei~o de Alvarenga, tev~ 13 
filhos e sua irma Izabel R1be1r~ de Alvarenga, de1xo~ 
16; sua filha Anna Maria I\ibeiro deixou 10, .e a sob~1-
nha desta Maria Rodrigues teve 10, sen sobr1nho Joao 

' ' 1 • 

Gago Riheiro, teve 11. .. . . 
Joáo de Toledo Castelhanos teve 11 f1lhos; seu ho 

Sebastiáo Pedroso ,Bayáo deixou.18 de urna ~ó mulher; 
0 capitáo Domingos Alves Ferre1ra teve 13. filhos, urna 
dos quaes Barbara Moreira, teve 10. . . 

Luzia Joaquina de Toledo, te~e !5; .Engracla Maria 
de Toledo Ribas, teve 16; Anna R1be1ro Rodovalho, teve 
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14; José de Toledo Piza teve 12; Antonio de Freitas de 
Toledo teve 15; Antonio de Godoy Moreira de Mendon
~a teve 12; José de Godoy Moreira teve 16; etc. Os exem
p los como esses se poderiam citar ás dezenas, porque, 
toda a populac;ao paulista do planalto era extremamen
te fecunda, bastando para se ter a convicc;ao, urna sim
p les inspecc;ao na "Genealogia" de Silva Leme. (1) 

Esses fora1n os casos de f ecundidade tomados de 
p er si, para mostrar que, a fecundidade se transmittia 
por estirpes, veja1nos a f ecundidade níledia, nos varios 
s_eculos, a cuja analyse tentamos l~var avante. 

Qe accordo com pesquizas procedidas nos traba
lhos genealogicos de Pedro Taques e de Silva Leme, que 
-em epocas mais :recuadas-passaram em revista nao só os 
a rchivos dos cartorios civ..eis de S. Paulo e de seus sa
tellites, como tambem os papeis dos cartorios .ecclesias-

• 
(1) Essa f ecundidade paulista já em come~os do seculo pas

sado havia chamado a atten~ao do · sabio Martius, que entao a 
achou notavel, como se pode verificar da sua aprecia<;áo contida 
no seu trabalho, "REISE IN BRASILIEN" ''Revista do Inst. Hist. 
de S. Paulo", vol. XV, 353: 

"A propor~áo da natalidade é digna de nota. Em 
geral conta-se u1n nascimento sobre 28 habitantes, sen
do conhecida a . propor~ao mais favoravel a natali
dadc em quinze aldeas na vizinhan9a de Pariz com 
1: 22,7 e cm trinta, e nove aldeas hoUandezas, com 
;1: ~3.5; agui .porem, conta-se um nascimento sobre 
cada 12 habítantes." , · 

Essa propor~ao encontrada por Martiu's, no inicio do sc
culo XIX, está na mesma rela~ao que a por nós verificada em 
periodos anteriores, conforme o estudo constante do capitulo 
a cima. · 

Equivale ella a 8,33 nascimentos por 100 habitantes, em
quanto que a media ordinaria dada por Martius (de 28 habitantes 
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ticos, de modo que enorme somma de m a terial, com 
essas pesquizas foi posto a nosso dispor, seudo as con
clusoes ina taca veis pelo numero elevado de observa~oes 
que lhes serviram de base. 

Examinamos no quinhentismo de 1540 a 1600, 63 
casaes, com 385 filhos, revelando urna m edia por casal 
de 6,11 . 

Do seculo XVII, conseguimos r evistar, 1.170 casaes, 
com 6.615 filhos, o que dá urna media de 5.48 por casal. 

Do seculo XVIII, ·foram analysados, 5.086 casaes, 
co1n 25.488 filhos que consritue urna inedia de 5.11 por 
casal. · ( 

Do seculo XIX, foram revistos, 5.123 casaes, com 
27 .666 filhos, o que nos revela urna n1edia de 5.39 por 
casal. 

por un1 nascilncnto) , eql!ivale a 3,56, nascitnentos por 100 ha
bitantes. 

Segundo dados colhido& no " Dietionary of Statisties " de 
:Mulhall, era no seculo passado na E uropa os nascimentos em 
inedia assim distribuidos por 100 habitantes: 

Prussia . 
Saxonia . 
'Wur tc1nberg 
Baviera . 
HoUanda 
Allemanha 
Suecia . 
Italia . · .. 
Russia . 
Belgica . 
Australia . 
Suissa 

4,08 
4.27 
4.27 
4.06 
3.63 

' 4~07 
3.52 
3 .. 80 
5.07 
3.34 
3.78 
3.22 

(1816 - 1840) 
(1871 - 1880) 
(1876 - 1880) 
(1871 - 1880) 
(1861 - 1880) 
(1871 - 1880) 
(1751 - 1770) 
(1881 - 1885) 
(1861 - 1865) 
(1831 - 1840) 
(New South "\Valés) 
(1876 - 1880) 

Sáo os coef ficieutes de natalidade maior es en1 cada nac;ao ob
tidos em mais de um seculo. Ve-se como fi ca1n elles abaixo do 
que Martius encontrou em S. P aulo. 
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Eis schematicam~nte os resultados da nossa analyse. 

SECULO XVI (Quinhentismo-bandeir is1uo no inicio) - 1540 a 
1600: 

'Casaes ester eis . 2 ) 

Casaes com 1 filho 2 ) Pequenas fa-
Casaes co1n 2 fi lhos 6 ) milias .- 10 
Casacs co1n 3 filhos 2 ) casaes e 20 

filhos . 
' 

Casaes con1 4 filhos 8 ) Farnflias me-
Casaes com 5 filhos 8 ') dianas - 27 
Casaes com 6 1filhos 11 ) Gasaes e 138 

filhos ) ) 

Casaes con1 7 filhso ' ' 
8 ) Grandes fa-

Casaes com 8 filhos 2 ) milias - 11 
Casaes com 9 filhos 1 ) casa es e, 91 

filhos 

Casacs com 10 filhos 4 ) 
Casaes com 11 filhos 2 ) Familias pa-
Casaes con1 12 filhos 5 ) triarchaes 
Casaes com 13 filhos - ) -11 casaes 
Casaes com 14 filhos - ) e 122 filhos 
Casaes co111 15 filhos . 2 ) 

63 casaes e 285 filhos 

MEDIA: 6,11. 

0,31 o/"J (1) 

15,87 % 

42,85 % 

• 

17,46 o/o ) 

17,4 % 

) 
) 

34.48 % 

SECULO XVII (Seiscentismo-bandeÍrismo de cac;a ao indi¿) 
1601 a 1699 : 

Casaes ester cis . 

Casaes com um f ilho 
Casaes com 2 f ilhos 
Casaes com 3 f ilhos 

39 0,33 % (1 ) 

138 ) Pequenas fa-
136 ) millas 288 
109 ) casa es . 27 ,35 % 
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Casaes con1 4 filhos 133 ) Familias 1ne-
Casaes com 5 filhos 96 ) dianas 340 
Casaes co111 6 filhos 121 ) casa es 27,35 o/o 

Casaes com 7 filhos 3.6 ) Grandes fa-
Casaes com 8 filhos 92 ) inilias 250 
Casaes com 9 filhos 72 ) casa es 21,3 o/o 

) 
Casaes com 10 filbos 57 ) ) Casaes e:on1 11 filhos 43 ) 
Casáes com 12 filhos 30 ) ) Casaes com 13 filhos 19 ) Fan1ilias pa-
Casaes c01n 14 filhos 6 ) triarchaes - ~º ) Casaes coro 15 filhos 5 ) 168 casaes . 14,37 
Casaes c01n 16 flihos 3 ) 
Casaes com 17 filhos 1 ) 
Casaes com 18 filhos 4 ) 

1.170 casaes e 6. 615 filbos 

MÉDIA: 5,48. 

SECULO XVIII (Setecentis1no-bandeiris1no de explora~ao 
neira~ao do o uro) - 1701 a 1790 : 

Casaes estercis . 

Casaes coro uro f ilbo 
Casaes coro 2 filhos 

Casaes com 3 filhos 
Casaes com 4 f ilhos 
Casaes com 5 f ilhos 

44 0,086 o/o (1) · 

736 ) Pequen as fa- . 
644 ) ntilias 1960 38,5 % 

580 ) Familias me-
569 ) dianas 1587 31,1 % 
497 ) 

Casa es coro 6 filhos 521 ) Grandes fa-
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Cusaes coro 7 filhos 
Casaes com 8 fiJhos 

Casaes com 9 filhos 
Casaes com 10 filhos 
Casaes coro 11 filbos 
Casaes com 12 filhos 
Casaes com 13 filbos 
Casacs com 14 filhos 
Casaes com 15 filhos 
Casacs co1n 16 filhos 
Casacs ~om 17 filhos 
Casaes co1n 18 filhos 
Casaes coni 19 filhos 
Casaes com 20 filbos 
Casacs con1 21 filhos 
Casars com 22 filhos 
Casaes co1n 23 filhos 
Casaes com 24 f ilhos 
Casaes com 2!> f ilhos 

E G I G 

402 ) nlilias 1007 
367 ) 

241 . ) 
187 ) 
152 ) 
80 ) 
39 ) 
16 ) 
16 ) 
15 ) F ·r 
3 ) a~1 1a,s pa-

3 ) tr1archaes -
1 ) 516 . 
1 ) 
1 ) 
1 ) 

- ) 
- } ~ 
1 ) 

5.086 casaes com 25.488 filhos 

1\1'.ÉD~A ·: 5,11. 

Em synthese: 

A N 

19,7 o/o 

Media ele Numero de 

fecundidad e casaes ., 

Numfü·o de 

fiJhos 

Seculo XV'I . 6,11 63 . 385 

Seculo XVIl .. 5,48 1.170 6.615 

Seculo XVIII . . 5,11 5.086 25.488 

Seculo XIX . .' . 5,39 5.123 27.660 

) 

T E s 

29.84 % 

Media geral 
geral de to
do o perio
do do ban-
deirismo 

) 
) 5.141 

169 



\ 

R A <; A D E GIGANTES 

Apezar de inagnifica fonte de material, para essas. 
deduc~oes, os trabalhos de Taques e de Silva Leme, nao 
podian1 ser eivados da mais absoluta verdade, quanto 
ao numero exato de filhos por casal. A base de infor
ma~oes para esses tra~adores de linhagens, eram os in
ventarios, onde apareciam os herdeiros, filhos, e netos~ 
etc., de onde os genealogistas arrolavam os filhos dos 
casaes paulistas transplantando-os para as suas nobi
liarchias; - mas na occasiao em que se procediam os. 
inventarios dos paulistas mortos, quantos filhos e netos. 
já o haviam antecedido no tmnulo? Quantos teriam si
do os seus filhos premortos, que por isso nao eram men
cionados nas listas de herdeiros e por isso passavam 
incolumes aos registros dos linhagistas ? Quantos assim 
deixaram de figurar nos numeros, que constituem os. 
nossos quadros acima, tanto mais quanto a mortalida
de infantil, e as causas pathologicas, que naquelle ten1-
po de falta d_e recursos sanitarios, eliininavam em n1as
sa os ~iven tes de qualquer idade? 

Por isso é certo que as· pesquizas, nos trabalhos de 
Taques e de Silva Leme, bem como qualquer outra, ba
seada em inventarios, só podem dar resultados eertos. 
quanto ao minimo da fecundidade. Esta em realidade 
deveria ter sido bem mais elevada, pelas lacunas que 
acabamos de justificar em pe~as documentaes da na
tureza das que serviram de repouso para as nossas bus
cas. Assin1, para que tenha u1na aproxima9ao mais se.
gura da verdade, em materia de f ecundidade, d.eve-se 
dar aos numeros colhidos e expostos acima, um augmen- · 
to, que calculamos, no minimo em dez por cento, com 
o que, poderiamos estabelecer as medias de fe.éundidade 
da seguinte forma, como as que mais representaria1n a 
verdade: 
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E s 
QUINHÉNTISMO. 6.72 
SEISCENTISMO . 6.02 • 
SETECENTISMO. 5.62 

I OITOCENTISMO. 5.92 . /: 
. 

. Comparando essas medias apuradas, com as qu~ 
vigorara mna, Europa, durante varias epocas do seculo 
t~a~.sacto, (nos encontramos no -"Diccionary of Statis
llcs de ~ulha.ll? ed. Routledge, as seguintes medias), 
se P.odera verificar a grandiosid.ade da f ecundidade 
pauhsta nos trez primeiros seculos. 

PRUSSIA 
' '• 

De 1818 a 1840 
1 

De 1861 a 1870 De 1871 a 1880 
De 1831 a 1885 
De 1890 a 1900 

SAXONIA 

De 1831 a 1840 . 
De '1841 a 1850 
De 1861 a 1870 
De 1861 a 1870 
De 1871 a 1880 
De 1881 a· 1885 

SUECIA 

De 1751 a 1770 . 
De 1771 a 1790 . 
De 1791 a 1810 -. 

.• 

• 

4.3 
4.6 
4.5 
4.7 
4 .3 

4.2 
4.1 
4.1 
4.0 
4.5 
4.7 

4.0 
4.0 
3.8 
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De 1811 a 1830 . . 4. 0 . HOLLANDA 

• De 1931 a 1850 . . 4 .3 
De 1851 a 1870 . 4 .6 De 1841 a 1860 . 4. 6 
De 1871 a 1880 . 4.5 De 1861 a 1880 . 4.5 
De 1881 a 1885 . 4 .6 De 1881 a 1885 . 4. 8 

De 1890 a 1900 . .-1. 8 
· ITALIA 

AUSTRIA 
De 1862 a 1870 . 5.0 
De 1871 a 1880 . 4 .9 De 1853 a 1860 . 4)' 9 
De 1881 a 1885 . 4. 7 ' " De 1861 a 1870 . 4.4 

I De 1871 a 1880 . 4.6 
HUNGRIA De 1881 a 1885 . L!. 8 

De 1890 a 1900 .. . 4. 1 

De 1853 a 1860 . 4.4 
De 1861 a 1870 . 4. 6 BELGICA 

.. De 1871 a 1880 . 4. 0 
De 1881 a 1885 . 4. 0 De 1831 a 1840 . 4. 57 

De 1841 a 1850 . 4. 50 
• BAVIERA De 1851 a 1860 . 4 .08 

De 1861 a 1870 . 4 .26 

De 1830 a 1850 . '. 4. 6 De 1871 a 1880 . 4 .42 

De 1851 a 1870 . 4. 7 De 1881 a 1887 . . 4 .43 

De 1871 a 1880 . 4.8 
De· 1881 a 1885' . 

' . 5.5 NORUEGA 

FRANCA De 1801' ' a 1825 . 3.7 
De 1826 a 1845 . 4 .2 

De 1800 a 1830 . 3. 82 De 1846 a 1860 . 4 .2 
De 1831 a 1860 . 3. 20 De 1861 a 1870 . .-1. 7 
De 1861 a 1870 . 3 . 09 De 1871 a 1880 . 4 .3 
De 1871 a 1880 . 2. 98 De 1881 a 1885 . 4. 7 
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DINAMARCA 

De 1840 a 1860 
De 1861 a 1870 
De 1871 a 1880 
De 1881 a 1885 

I • 

SUISSA 

De 1876 a 1880 
De 1881 a 1885 
De 1890 a l9QO 

4. 0 
4. 1 
4.0 
4 .2 

4 .3 
4. 0 
2.7 

D~ accotdo com os dados f ornecidos por Arsene 
Dumont, no seu magistral estudo "Dépopulation et ci
uilisation.,, 75, era, em fins do seculo passado, a fecun
didade distribuida na Europa da seguinte m aneira : 

Irlanda 
Russia 
Hespanha 
Italia . 
Suecia 
Noruega 
Hollanda. 
Prussia 
Austria 
Inglaterra 
Fran9a. 

4,8 
4,7 
4,5 
4,5 
4,3 
4,3 
4,1 
4,1 
4,0 
3,9 
2,9 

Dessa compara9ao resulta que, a fecundidade pau
lista nos trez seculos primeiros, foi formidavelmenle su
perior a que, caracterisa qualquer paiz do velho conti
nente. 

174 

R A· <; A D E GIGANT E, S 

Mais ainda ella tomará relevo, se tivermos em mente 
a extraordinaria mortalidade, causada pela falta natu
ra) de recursos no planalto, isolado do resto do mundo 
pela falta de hygiene, prqpria da época, pelo meio rude: 
e selvagem, pelas constantes epidemias de variola, e ou
tras pestes, que assolavam sempre a capitanía vicentina, 
segundo 

1
nos relata1n os documentos municipaes. 

Essa ~ortalidade c:eifando os jovens, fazia com que 
estes term1nassem a existencia, sem que houvessem tido 
~empo para exercer a sl,la fecundidade, deixando por 
iss~ um numero reduzido de filhos, factos esses que, 
mu1to concorrera.m para a dilninui~ao das m édias. · 

O modo de vida do paulista, que se concretizava no 
h~ndeirismo, em ousadissimas empreitadas, por terras 
distantes, onde nao raro 'deixavam a vida, foi ainda ou
tro elem ento, para que o indice -da f ecundidade, nao se 
elevasse inais. · . 

De facto, quantos paulistas ainda jovens, com un1 
numero de filhos ainda mínimo, pereceram no serbio, 
sem que, tivessem ti do tempo de firmar a sua f ecundi
dade, igualando o vulto da sua .próle, aos dem ais pa
triarchas do planalto ! 

E além disso, á vida agreste dessa gente, sempre e1n 
entradas pelo sertao, os afastava de suas m ulheres, 'de 
f órmas, a passarem elles pelo in en os a 1neta<le do sen 
tempo de vida de casados, separados do seu lar , e por 
ess~ n1otivo, nao poderiam ,ter uma pr óle i gual aos que 
nao procedia1n assim. " 

Por~sso os. gr9:ndes conquistadores, navegado;res e 
descobr1dores iber1cos, dos ~eculos XV e XVI, nao dei
xaram p róle digna de nóta. 

Assün é que, se ve, entre os maiores vullos do ban
deirismo, um reduzido numero 'de filhos, parecendo 
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que a actua~ao n essa épopéa, estav~ e1n razáo i~v~rsa 
á da fecundidade ; sendo certo porem, que os lnn1tes 
desta eram tra~ados por aquella. . 

Raposo Tavares, Manoel Preto, Lu1z P edros? de 
Barros, Valentin1 Pedroso de Barros, etc., poucos f1lhos 
diliar~. . . 

Por essa razáo acredita1nos nós, a fecund1dade do 
quinhentismo, cahiu no seiscentisn10, para no seculo 
seguinte continuar n,a queda. 

No qui:µhentismo, o paulista se estabelec~u no 1?la
nalto limitando-se a sua ao~áo a urna def ens1va activa. 
O te~po dispendido nessas rapidas corr erías e al~aras 
pouco representava em rela~á? ao qu~ se passava J1:1nto 
ao lar, nas .nascentes fazendolas agr1colas das redon-
dezas paulistanas. . 

Havia entáo mais tempo para a f ecund1dade.. . 
No seiscentismo o bandéirismo tornou-se ?ffens1-

vo. As incursóes, de muito, alargaram o seu ra10, e os 
paulistas perdiam larga porcentagem do seu teffi:Pº 
para o exercicio da fecundidade, que n o seculo ~n~er1or 
fóra tao manifesta. Por isso houve queda na media. 

No seculo seguinte, o bandeiri~mo se tran~formou 
de explora~áo aurifera, e as bande1ras que sah1,am ero 
demanda ás regióes mineiras, levavam ª D:nos f ora das 
villas do planalto, ·a procura dos .mananc1aes do fulvo 
n1etal. , 

Essas cxpedi~oes menos vultuosas, e , n1enos guer
reiras do que as de cava ~o indio, le~avam. entretant<) · 
muito n1ais tempo no sertao, e por ~sse mohv? _?S s~us . 
componentes, · mordidos pelo microbio da amb1~ao, a1n
da mais intensamente do que os seus antepassados do 
seiscentis1no, viviam longe de suas mulheres. · 

O mesmo, ou talvez, em maior escala, teria 
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a con tecido aos mineradores setecentistas. Attrahi
do aos arraiaes, para ahi emigrou o elemento masculi
no do planalto paulista, no setecentismo, aguilhoado 
p ela loucura do ouro, longo periodo permanecia essa 
g ente longe dos seus, até que saciados emfim para ahi 
tornavam, nao inais a tempo, porém, de equilibrar . o 
vulto das suas 'familias á de seus antepassados. 

Eis como tanto tempo,, roubado ao exercicio da ·· 
fecundidade, fez co1n que as inedias, viesse1n em suc
cessivos declinios. . ' . 

Cessada essa causa. no seculo XIX, pela ·evolu~ao · 
soffridá no modo de vida do paulista, a f ecundidade 
teve um sensivel augmento. . 

· Apezar disso, porélJl 1.todas as inédias estudadas, sáo 
in agnificas, e só afiguram urna quéda pelos motivos ex
l)Ostos, pois os elementos que · eram manifestamente 
mais sedentarios, tinham a mesma f ecundidade do qui
nhentis1no, e maior qui~á, porque os exemplos de maior 
nu1nero de filhos sao justamente dos dois seculos que 
succederam aos quinhentos. E tao grande foi essa f ecun
didade, que teria deixado bem desapontado o nosso tao 
apreciado Vacher Lapouge, se a soubesse inherente a 
urna gente ma1neluca, mesti~a de indios e ibericos, que 
taes erarn os nossos antepassados. 

No seculo XIX, quando os inineiradores, alguns vol
vera1n ao planalto, e este re~nasceu da decadencia sete
centis.ta, 'ª fecundid~de augment'ou, em razao da vida. 
d o paulista, que entao nao se apartava das suas 'fami
lia~, as quaes os acompanhava1n nas suas entradas p a:ra 
a forma~áo agricola paulista oitocentista. Apezar disso, 
vemos a porcentagem dos casaes estereis augmentar, 
revelando a selec~ao da consanguinidade, a qual este
r ilisava os tarados, depurandos, em parte, a populavao. 
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Augmentou a porcentagem das grandes familias e 
das patriarchaes, confirmando o que direinos sobre a 
evolu~ao social paulista no seculo XIX. 

Ao lado da portentosa f ecundidade dos moradores 
do planalto, u1n estµdo acurado da vida dess~ gente, 
conclue ter ella sido dotada de notavel longev1dade e 

. de urna' varonilidade fóra do commu1n, virtudes essas 
certa1nente originadas nas mesmas causas, que resulta
ram a f ecundidade, por nós já resaltada. 

' (1) Segundo Bertillon a porcentagem ein trez grandes 
dades de casaes. estereis é a seguinte: 

Pariz. . 
Be'rlim . . 
H. Janeiro 

13,3 
12,8 
11,3 

Na Fran~a em 1886 era o seguinte o resultado de u1na ana
lysc em 10.425.341 fanülia: 

Casaes estcreis . . 
Casaes com um Jilho 
Casaes com 2 filhos 
Casaes com 3 filhos 
Casaes com 4 filhos 
Casacs coin 5 fílhós 1

: • • . ' 

Casaes com 6 e mais filhos 

2.073.205 
2. 54:2 .611 
2.265.637 
1. 512. 054 

936.853 
540 .693 
554.588 

19,9 % 
24,4 o/o 
21~7 o/o 
14,5 o/o 

9,0 % 
5,2 o/o 
5,3 ·o/o 

Desscs nuo1eros conclue-se que a porcentage111 de. pequcnas 
familias era em Fran~a, em 1886 d~ 46,1 o/o ; a p'orc;.,entagem de ia
milias medianas era de 28,7 %, f1cando apenas <>,3 %, para as 
grandes familias. ("The Diccionary of _ Statis ticsn, Mulhall~. 

Servem estes numeros d~ compara<;áo con1 os que deduz1mos 
para os paulistas. 
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Náo sendo o inc;lio, muito fecundo, nao o era tam
hem longevo (Roquette Pinto, "l~ondonia", 128), mas o 
seu producto cruzado com o iberico, primou nessas par
ticularidade+5. Excellencia de urna propicia mesologia, 
modo de vida agreste em um ineio· social puro, onde nao 
eram comportados os excessos enervantes, só permitti
do$ nas JJegioes ricas, tudo isso facilitando a heredita
riedade recebida de urna gente. fortaleciqa pelas varias 
selec<;oes depuradoras, muito deveriam ter concorrido 
para a effectiva~ao dessas qualidades. 

O iberico povoador foi extraordinariamente longe
vo. Já nao fallando do classico Joáo Ramalho, que Frei 
Gaspar fez centenario, os casos de longevidade no pla
nalto enchem as pagina& da "Genealogia" de Silva Leme, 
e dos documentos de publica~ao official. Joáo do Prado 
nascido provavelmente nas proximidades de 1515, por
que em 1532, affir,rna Taques veiu com Martim Affonso 
de Sousa,··só foi morrer e:in il.597, com cerca de 82 annos,, 
quando no serta o bandeirava com J oao Pereira de Sonsa 
BotafogQ; sua filha Izabel do Prado, nascida antes de 
1585, porque se casou 1599, só morreu em 1688, com 33, 
annos; Potencia Leite filha desta, nascida em 1600, por
que em 1610 se casou com Antonio Rodrigues de Mi
randa, foi morrer em '1689, ~com quasi 90 annos depois 
de ter tido 13 filhos. Catharina do ·Prado, filha de Joao 
do Prado~ falleceu .con1 mais de. 70 annos, em 1649, e 
seu filho Joao· do Prado da Cunha, fall'eceu com cerca 
de 90 annos em 1695. Izabel Furtado néta de Joao do 
Prado, morreu com 80 annos, e seu filho Mathias Cai;-
doso de Almeida, o notavel sertanista viveu 75 annos. 

Manoel Preto, o grande bandeirante, que Taques 
diz ter vindo e~ 1562 de Portugal com seu pae, teria 
en tao 12 annos, ten do fallecido em 1630 no serta o do 
Guayrá, viveu 80 annos, no fim dos quaes ainda teve 
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for~as para emprehender a conquista das reduc~oes 
dessa provincia j esuítica. / Nessa grande bandeira do 
Guayrá , tom ou parte Antonio Bicudo Carneiro, que nas
cido antes de 1560 (pois em 1580 foi ouvidor) , tendo 
entáo pelo m enos 70 annos; Balthazar de Godoy, cas
telhano, f alleceu quasi centenario em 1679; o mesmo se 
ten do dado co1n Manoel Joao Branco que f alleceu em 
1641 ; Domingues de Arias de Aguirre, viveu mais de 
90; Sebas tia.o de ·Freitas, vindo do Algarves, em 1591,. 
com o sold~do, nascido pelo menos em 1570, teria 60,. 
quando em 1630 tomou parte na bandeir a do Guayrá,, 
e 74 quando em 1644 foi assignalado pela ultima vez 
nos documentos; P edro de Moraes de Antas, fallecen em 
1644 com rriais de 75 ; Henrique da Cunha Gago, o velho,. 
nascido em 1560, fallecen em 162Ó no sertáo do Guayrá, 
quando já tinha 64 annos; seu irmáo Joao da Cunha 
Gago o velho, nascido em 1565, fallecen com 83 em 1648. 
Francisco de Proen~a, tendo nascido em 1566, f alleceu 
em 1638 com 72 annos tendo aos 62 se casado pela 2.ª 
vez, deixando alguns filhos deste casamento. Clemente 
Alvar es fallecen em 1641, com m ais de 82 annos ; Diogo -
de Lara, vindo de Zamora, em principios do seculo XVII, 
fallecen em 1665 com cerca de 85 annos, e sua filha,,. 
Izabel de Lar a, fallecen em 1715, com rnais de 90. ·Se
bastiao da Fonseca Pinto, fallecen em 1719 com 95; An
to11io Rodrigues de Alvarenga alcmtej~1~0, vin(l~ ern 
1532 coin Martim Alfonso, confor n1c nohc1am os genea., 
Jogistas, fallecen com mais de 100 annos e1n 1614; seu 
filho Francisco de Alvarenga, f allecen em 16'}5 com 90 
annos; Manoel Corr ea Penteado, falleceu ein 1745 com 
cerca de 90 annos. 

Pedro Vaz de Barros o velho algarvinno, nascído 
p rovavelmente em 1570, (pois veiu em 1598 como capi
tao mór) , fallecen com 74 annos em 1644, sendo que 
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com' 60 tomou parte na grande bandeira destruidora do 
Guayrá ; seu filho Fernao Paes de Barros, tendo nasci
do em 1626, morreu em 1709, com 83 annos. Salvador 
Jorge V elho, morreu com 82 e F ernao Dias Paes morreu 
septuagenario (73), depois da formidavel peregrina~ao 
das pedras verdes. 

O notavel sertanista Manoel Rodrigues de Arzáo, 
f alleceu em 1700, com,85. 

Baltha.zar F ernanqes d~ Abreu, mameluco,. ao mor
rer tinha 90, e. seu filho de igual .11.ome tinh,a 80, no fim 
da vida .. 

Eis pois alguns exemplos de longevidade e varoni
lidade permanente até avan~adas edades, os quaes nao 
sao casos excepcionaes; pois que, tal é o seu numero co
lhido de urna bem ligeira inspec~ao no trabalho genea
logico de Silva Leme e nos documentos, que faz estabe
lecer a r egr a, de que os homens daquelle tempo viviarn 
muito. 

Sao estes alguns dos testemunhoí', que ternos p ara 
affirmar a eugenia paulista no planalto. Os pr odigios 
realisados por essa gente, sabidos por todos, só por si, 
seriam muito sufficientes para identifical-a, como sa
turada de alta dos e de ef ficiencia, analysada, porem,, 
m ais pr of undam ente em .seus detalhes, rn.ais se r esaltam 
os c9ntor nos giganteos d$J ra~a, 'que f ez recuar o m eri-· 
diano divisorio. (1) : · 

(1) Ncssas jdéas commu.nga o brilhante escriptor patricio 
Paulo P rado, notavel investigador de cousas h istoricas que di
zcrn r espeito ao nosso passado paulista, tendo publicado recen
tementc os seguintes periodos no seu magnifico Jivro " PAU
LISTICA": 

"Do cruzamento do forte sangue portuguez q ui
n hcntista, dos francezes, castelhanos e flamengos, 
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l 
1t * 

Estudamos apressadamente os diversos elementos 
da anthroposociologia paulista, e vimos como a ra~a 
eur~pea, que da Iberia, nos primeiros seculos procurou 
o .nosso territorio, viera seleccionada, de modo que, os 
elementos, que deixaram a Europa para emigrar para 
o novo continente, foram sem duvida, grande por~ao da 
eugenia ibe:rica. Chegad0s a nova patria essa gent~ sof,.. 
freu ainda os embates tlolorosos de novas selec~oes, 

com as cunhás, o ma1neluco surgiu perfeita1nente 
aparelhado para o seu destino historico. A monta
nha isoladora dos contagios decadentes do littoral, 
a attitude sempre sobresaltada de qucn1 vivia na 
orla das immensas mattas virgens, sombrias e es
pessas; a convivencia diaria e intima con1 o gentio ,.... 
da terra de quem falava correntemente a lingua; a 
feliz situa~o geographica e topographica que o lo
ca va a margem e nas proximidades de grandes rios, 
descendo para o interior das terras ; a aspereza f or
tificante de um clima de brucas variac;óes, em que 
as geadas das manhas clarissimas succeden1 sóes 
abrasadores do meio dia, todos esscs factores conju
gados criaram ui;n admiravel exemplar humano, bello 
como um animal castic;o, e que só pudera1n realisar 
nessa perf eic;ao physica os homens da Renascen\:a 
italiana, <i{llando Cesar Borgia seduzia o genío ~e 
Machiavelli." · 

"A longevidade, expressáo da sobrevivencia dos 
mais aptos, f oi notavel n essa rude gente". 

e mais a pagina 23: 
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"Da sobrevivencia dos mais fortes é prova a lon
gevidade reconhecida do verdadeiro typo racial que 
desde os tempos afastados do periodo colonial ainda 

i.. é de facil observa~áo no Paulista de hoje." 

Synthese da evolu9ao 
anthroposocial 

no planalto 
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que a depuraram .ainda mais, adaptando-a ao meio 
americano, cuja benefica mesologia, a aperfei~oou. O 
cruzamento com o indio, foi de grande felicidade, delle 
resultando urna sub ra~a fecunda, longeva, varonil, vir
tudes essas que se proj ectaram nos capitulos da no.ssa 
historia. E1n contrario, ás for~as beneficas, hereditarias, 
selectivas e mesologicas, outras existiram, que agiram 
e1n sentido opposto, diminuindo. o coef'ficien~e eugenico 
das popula~oes do planalto. Estas foram, a inexistencia 
da selec~ao sexual, a selec~ao do bandeirismo, e a se
lec~ao religiosa. No embate dessas for~as, pró e contra 
a evolu~ao da efficiencia na gente paulista, aquellas le
varam de vencida, de formas que, as popula~oes do 
plan alto a ttingiram em fins do seiscen tismo e inicio do 
seculo XV~II um potencial formidavel de efficiencia. 
. A sua popula~ao enormemente augmentada, gra~as 

á sua fecundidade, havia se estendido pelo vale do Tieté 
abaixo, iniciando o povoamento de novas zonas, como 
de Itú, Sorocaba,' etc., bem . como ampliando-se densa
mente pelas redondezas de S. Paulo; Jundiahy, Parna
hiba, Juquiry, Atibaia, Mogy, etc., e principalmente se 
transbordando p_elo curso do Parahyba abaixo; salpi
cado, entáo, pelos nucleos compactos de Taubaté,- Gua
ratinguetá, etc. 

, Parallelam
1

en~e 'ao1 .~ugmento rapido da · pop~la~ao 
e expansao · geograp:Q:ica, o plan,altó,' ·vira augmentar 
grandemente as suas tique.Zas, cousa que, se reflecte na 
compara~áo dos in-ventarios dessa época de fim de se
culo com os · do inicio do seiscentismo. 

Essa crescente progressao e desenvolvimento evo
lutivo desta parte da colonia, determinadas pela maior 
pujan9a das foryas agindo favoravelmente sobre as 
que lhe eram de eff eito pernicioso, deveriam ter no 
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correr do seculo seguinte urna forte solu<;áo de continui
dade em virtude de um subito desequilibrio, entre aquel-, . 
las circumstancias que lhe determinava o "modus vi-
vendi." 

Um acontecünento que trouxe para o colonia por
tugueza da America nao pequeQas. consequencias, se r~
flectindo poderosa1nente na propria m etropole, dever1a 
causar no planalto esse desequilibrio apontado. Esse 
-acontecimento foi a descoberta do ouro e das esmeral
das em terras ,m'ineiras, de .modo a attrahir, para ahi, 
formidaveis contingentes emigratorios do planalto, que 
.se depauperou 1nuitissimo quanto a sua popula<;ao ex
traordinariam ente diminuida, apóz as descobertas e a 
1ninera<;ao. 

Nao só essa emigra<;ao do inicio do seculo XVIII, 
operou no sentido de despovoar as terras paulistas, dt
minuindo-lhes a popula<;áo, como agiu tambero de um 
m odo verdadeiramente selectivo, r ecrutando entre os 
paulistas os seus m elhores elem ento'S, em vir tudc de 
q ue, as e1nigra<;óes sangram se1npre as popula<;óes de 
scus mais au.dazes, energicos e aventurosos elemen
tos deixando os menos a1nbiciosos, os tünor atos e paci
ficos. Assim o seculo XVIII privou o planalto paulista, 
náo só de grande numei,-o de seus morac,lor es, que com 
suas familias se transportaram par a os arraiaes das 
Geraes, como tambem arr.a1_1cou-lhe os seus mais euge-
nicos r epresentantes. , 

O resultado, nao se podía fazer esperar, tendo sido 
a decadencia do pl.analto, occorrida no setecentismo, 
verdadeira albuminuria determinada pela ambi~ao do 
o uro. 

O phenomeno social por ella responsavel, f oi urna 
selec~áo regressiva que sugou de S. Paulo e de seus sa-
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tellites, os mais pujantes sustentaculos e estes tirados 
do seu habitat, ameno e propicio, e subitamente trans
p lantado, para as serranías mineiras de Itaberaba 
Villa Rica, O uro Pre to, Ribeirao do Carmo Sabará' 
C?ethé, Ro<;a Grande, Rio das Velhas, Meia Po~te, Cuya~ 
~a, etc., com os seus sequitos de carijós e mamelucps~ 
tinham que se submetter a um processo evolutivo, que 
os ada~tasse a mes~Iog~as ingratas, onde grassavam 
as maleitas, as carneirad,as e outras molestias endemi
cus, corroedoras ?a g~1?te que S. ~aulo, muito g.enero-

1 

san.1ente par~ ah1 ~nviara. A. mesb~agein com o negro 
africano, CUJO trafico para as minas no correr do se
tecentismo se intensificou com a decadencia das la
voul:'as assucareiras do nordéste, e a onda invasora de 
toda a casta de gente sem selec~ao, vinda do r eino nesse 
seculo, e. ,originaria de outras partes da colonia, onde . 
o negr o Ja era um dos elementos ethnicos em mistura~ 
compl~tara1n o abastardamento do elem ento eugenico, 
que f 01 suplantado pela mesologia, a ponto de transfor
n1al-o e degeneral-o em Minas, e extinguil-o em Goyaz 
e em Matto-Grosso, par~ onde se havia r epetido o phe
no1neno migratorio paulista, attrahido, sempre pelas 
descobertas auriferas. · 

Com essas correntes emigratorias, dem andando os 
terrenos 1nineiros, goy,anos ' e matto-gr.ossenses, . fica
r~m da v~lha gente band~.ira:nte, os r estos que náo lía .:. 
v1~m querido abandon~.r o hahitat do planalto, algo me
lhorados, ~om a vol~a d~s paulistas n~uito enriqueci
dos das minas, e. des1llud1dos com as persegui~óes dos 
governantes se1npre a favor dos reinóes. (1). · 

(1) Entre csscs ¡;>aulistas, enriquecidos nas minas, estavam 
José de Góes e Moraes que ao Marquez de Cascaes quiz com-
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Durante esse seculo XVIII a gente do planalto ane
misada repousou do collossal esfor~o f eito. S. Paulo, 
Parnahyba, Itu', Sorocaba, Ararytaguaba, Júnd~ahy, 
Atibaia Mogy das Cruzes, Guarulhos, etc., dorm1ram 
mais d~ um seculo, o somno lethargico dos catalepti
cos. (2). Eis o motivo pelo qual o paulista nao tomo.u 
parte saliente em nenhum dos capítulos memorav~1s 
da historia brasileira dessa epoca que rodearam a in
dependencia. Em todos os grand~s movimentos , ~a pa
tria brasileira, os p.aulista,s estiver.am ausentes, so apa
r ecendo no inicio do seculo, XIX, r epresentados pelos 
Andradas, imm0rtaes, 9ue nao pr.ocedi~m da velha r~9!1 
bandeirante, e pela inconfund1vel f1gur~ de Fe~~C?' 
que "por . merce de Deus~', . fora paulist.a, (F~IJO, 
se bem que registrado como filho de pae~ incogn1tos, 
foi por sua avó, um membro da velha estirpe dos Ca-
1nargos. 

prar a capitanía de Sto. Amaro ; Manoel Correa Pentado, e mui- ,._, 
tos outros mais. . 

Sob a imp:rcssao dessas riquezas recemvindas das minas 
teriam escripto Freí Gaspar e Pedro Taque, ~e modo que dá<? a 
crer que a riqueza e a grandeza de trato, Já cram apanag1os 
do planalto em epoca muito ma~s ren1ota no seiscentismo. . , 

Os docuuientos, porem cor.l,'igem esse erro, cousa que Ja 
Aleantara Machado, fez notar, pelQ "Jornal do Commercio." 

• 1 

) 

1 (2) "E urna das mais bellas provincias do Brasil f oi 
cahindo cada dia mais." 

-Saint Hilaire; 

"Emquanto, porem, esses homens corajosos lan~avam, lon
ge da patria os fundamentos de urna multidáo de povoados, e . 
para galardoal-os os soberanos de Portugal, lhes concediam 
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A ~ei:editariedade, entretanto, no planalto paulis
t~, pers1sh~, de modo a nao se apagar a grande fecuh
d1dade, CUJOS exemplos evidenciadores sao occorridos 
nes.se secul.o d~s setecentos, q uando a adapta~ao ao 
me10, e a f1xa~ao dos mamelucos haviam se accentua
do, e gra~as a isto, ao que, concorria a volta de mui
t~s dos .emigrados saciados na sua ambi<;ao, a popula
vªº mu1to lenta1nente se foi r econstituindo, de inodo 
~ue no seculo XIX, em seus principios, a terra pau
hst~ cont~va ~om novos nueleos, onde de novo a eu
gen1a r acial adquiri~ .urna t~l . fo~~ª de e:x:pansao que 
u1n pl,enomeno social 'de grandes consequencias era 
de fa tal superveniencia. , · 

, Cedo ou tarde essa i~mensa for~a accumulada nos 
focos d? plana!t<? .dever1a se expandir só dependendo 
do 1nov1mento 1n1c1al. 

~ historia se r epetia. 1'~o ini~io do seculo XVIII o 
pauhst~ se der:amava . do planalto em urna f or~a de 
expansao form1davel , inundando os territor ios goya
no, para~aense, mineiro, río grandense, matto-grossen
se e !lorbsta. Um seculo depois novamente a energía do 
pauhsta represada por tanto tempo, amea~ava de novo 
se transbordar p elo hin1:erland brasileiro. No seculo dos 
s~tecentos o mobil impulsionador1 da expansao tinha 
sido o o~o e as pedrarias, cem. annos depois, o motivo 
se transf1gurava ~a planta~aó do café, effectu'ada com 

1 ,, 

honrosos privilegio~s, seus campos deix~vam de ser cultivados, 
s~us re~anho~ se d1spersavam, sua§ i)ab1ta~oes se arruinavam a 
discordia se ~ntroduz~a em suas familias, sua cidade natal cabía 
em d.e9adenc1a, e 1nu1to tempo era necessario para que ella re
<ldqu1risse o antigo esplendor". 

,,S~int Hilaire, citando Diogo de Lara Ordonez. "Adnotatio
nes , in Not. ultram. II, 167. 
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a mesma energia, a ~~sma corag,em, o :ti;esmo herois
mo que haviam presidid<? a epopea anterior. 

O eixo da gente pauhsta, porem no seculo XIX, ha
via-se deslocado, das varzeas de Piratininga, para. as co
limnas alcantiladas ituanas, e descampadas da villa de 
S. Carlos, projectando por sobre a immensa area do 
hinterland paulista, a irradia~ao dos tentaculos. de 1;1m 
grande povo em evolu~áo. O povoamento , do interior 
paulista e a planta~áo da lavoura de caf e, no seculo 
XIX sao phenomenos que bem merecem ser. e~par_e
lhados co1n o bandeiris1no seiscentista, e m111e1ra~ao 
setecen tis ta. . 

De Carnpinas, de Itú e das r edondezas pauhst~nas, 
sahiam immensas as caravanas dos novos b~nde1ra1~
tes, com suas familias e escravos negros, entao. subsb
tuindo os indios administrados, ao lado de copioso se
quito <te caboclos mam~lucos, em demanda dos ser
toe& agrestes da matta-v1rgem e da terra roxa. (1) 

\ 

(1) O papel do caboclo na aber tura da l~vo.ura de café,. 
f oi dos inais proeminentes, sen do de notar principalmente os. 
celebres santaniaristas, caboclos de Santo Amaro, d~s redon
dezas paulistas, que demonstrara1n ~urantc a. ~xpa?sao _do se
cu1o passado um coefficiente espantoso de eff1c1enc1a, nao. obs- . 
tante o seu physico r esequido e depaupera~o, consequenc1a de 
alimenta~ao sobria e pouco calcar ea, ern vista da, pobreza ex
trema das t erras dessa regíao ~lanaltina . Era~ os caboclos de 
olhos azues, e r~sultado da ;rnest~9agem. do ,pauhsta ~e, S~o .. Ama· · 
ro con1 os colonos allemaes, ah locahsados u.os primo1 dios do. 
seculo. . . d ·1h d t -Os santa1naristas, f oram in~atiga".'e1s an .an o~ os ser oes, 
dotados de urna prodigiosa r es1st <:nc1a phys1ca, nao obst.ante a • 
sua aparencia de atrophiados, se impuzeram por essas virtudes 
e pela sua bellicosidade, lem_!>rando os se~s. vetustos antepas
sados. (informa9óes da tradi~o que nos m1n1strara1n os nossos 
maiores, que vi veram nesse. seculo XIX, palco do epopéa dll;. 
planta~ao da lavoura de cafe.) 
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E nesse deserto luxuriante de vegetac;áo ineguala
vel, onde só o rugido· da féra e o pio agourento da aye 
noturna, tangiam o socego hnpressionante das solidoes 
in1mensas, estabelecia-se o paulista com o seu séquito 
firmando o primeiro marco do latifundio. 

A derrubada da matta virgem, onde o reboar do 
machado do caboclo mameluco, troava crepitante, 
ecoando pelas profundezas daquelle mundo vegetal, e 
rebóando pelas barrqcas dos espigoes e quebradas dos · 
n1orros, bordejantes do Megy, , do "fiete, do Pardo, e do 
Paranapane1na, que por esse serta o virgem serpentea
va1n as suas aguas pejadas de humus, foi a epopéa, 
sem igual, de urna gente formidavel. A ener gia do pau
list~ e os musculas do caboclo, suplantando o dorso 
hojudo do jequitibá, da· ~jangada, do p au dalho, das 
perobeiras entrelac;adas no . amaranhado inextrincavel 
dos cipós e das e1nbiras fizeram brotar do sólo roxo 
u1n a matta intern1i11avel de,; cafesaes ondula~d.o . pelos 
chapadoes que · doce1nente descamba1n para o vale do 
vetusto Jeticahy. . 

Cinco longos anuos o f aien<leiro latifundiario pau
lista, cultivava lado a lado c_óm o tapete verdejante de 
scus cafesaes nascentes, um immenso cabedal de pacien
cia, tenacidade, e inf atigavel capacidade de trabalho, 
com um h;redutivel espirito de estoico sacrificio. A tudo 
venceu a ·tempera de a~o desses paqlistas sertanejos. 

~em mesmo a geada, que em noi,te f ria ·extinguia 
por longos anuos o esforc;o despendido, nem o granizo 
demolidor, a secca apavorante, ou o ven to frio em dia 
de, florada, conseguiram gastar eSSfl energia, sempre 
mais temperada no cadinho da adversidade e do in
fortunio, se enrigecendo ao contacto frigido da geada 
negra, como se impermeabilisando a candente irradia
~ªº da canicula abrazadora. · 
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E a ra<;a nao se alterou nos seus moldes descriptos. 
A m esma figura do bandeirante, talvez m ais europea
nisado pela supressáo do concurso indígena, que o se
culo XVIII r oubara ao planalto paulista, e pelo filtra!'" 
paulatino do filete imper-ceptivel de urna diminuta cor
r ente immigratoria provinda sempre da Iberia im-
m ortal. 

O seu porte de dolicocephalo m or eno, agorj! de· 
alta estatura , de cabell9s negro&, ainda seria aqu elle , 
m esmo, talvez, de seus antepassados r ecuadores do me
ridiano. Ainda a mesma f ecú.ndidade, que fo:ra o apa
nagio de seus avós, agora ainda mais facilitada pelo. 
ineio m ais a1nplo do latifundio agrícola que substituia '. 
a pequena propriedade ao redor da villa de Anchieta. 

Profundam ente sedentario, agor a o .paulista, que 
perdera o sulco nomade do bandeirantc e do minera
dor, era ainda o 1nesmo patriar cha de outras éras, mu
nido de autoridade despotica sobre a familia, e mem:-
bros desse latifundio, autoridade essa elevada a urna 
potencia mais evidenciadora das raias da tyrania, náo
só devido ao habito do mando exercido sobr e o escravo . 
negro, o que nao se daría qu;into aos paulistas dos . 
seiscentos, que só tinha1n a lidar com administrados. 
e forros indios indomaveis, como por hav~r o typo so- . 
cial do p aulista communitario que f oi a base do b~n
deirismo e na~cido da pequena pr opriedade ao r edor· 
d'a villa, evoluido para o typo particularjsta~ i'solad'o·· 
n a sua grande propriedade caf eeira, longe 1 de todo ' o: 
contacto com as organisac;oes, sociacs, de lnodo que si 
hereditariamente o paulista trazia do ber <;o o germen 
do typo patriarchal autoritari.o e tyranico, entao elle 
náo conheceu limites para a sua vontadc despotica. 

Quando os exercitos bandeirantes sabiam das vil
las do planalto, em demanda as terras castelhanas, ondei 
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abundava o i~1dio e o jesuita, ou em busca das minas 
e das pe?rar1as, er~ o chefe um eleito a capitanear, 
hom ens h~es como elle, buscando communitariamente 
º. mesmo ideal, atravessando com elle os mesmos pe
~1gos passando pelos mesmos transes de gloria e de 
for~una. Apen~s a sua autoridade se fazia sentir co1n 
ma~or .P~so, a1nda qu~, .indirectamen te sobr e •o corpo 
d~ ~nd1os forros · e .adm1n1strados, que constituía o valor 
m1htar das bande1ras. 

As c~rra".'anas g~e q~ Gampinas, I tí,l, etc., procura
vam ?S recanto:~ ~ohtar~os da matta virge1n, n~quella 
carre'.lra .Pª1.:.ª a p~osper1dade que foi o i nicio da nossa 
gran~ez~, nao ma1s se t~atava de urna agremia9ao com
mun1tar1~ de homens hvres e senhores, capitaneando 
um ~e~uito de brav?s indios e intrepidos ma1nelucos 
adm1n1strados, m as s1n1 de um c9njuncto huniano, com
posto de escravos n~gros, aos. q:iiaes se aggregavam uns 
tantos cabocl~s, ~lhmos vestigios da antiga massa d e 
m amelucos e indlos forros. Nao mais se trata va de um 
?aso de com~unitarismo de interesse, de igualdade de 
ideaes, mas s1m de um nitidó particularis1no, consti tui
dor de um ty~o social novo. Era u1n grupo de indivi
duo~ que segu1ndo o seu senhor, como sua p ropriedade, 
se f1xava no seu latifundio. 

. · Est~ foi o typo social criado pela expan.sao da gen
te pauhsta e povoamento do nosso terr1tor~o. 

Ei~ a phase . attingida pelo paulista no auge do seu 
P_?tenc1al . eugen1co, quando a superpopula~áo das na
~o~~ ined1terraneas, na segunda metade do seculo XIX 
1n1c1ou as correntes emigratorias para o nosso planalto, 
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1novimento esse intensificado pelas consequencias de
correntes da liberta<;áQ dos escravos em 88, o que oc
casionou a substitui~ao do bra~o negro· pelo do colono 
italiano e hespanhol. 

Cerca de 50 annos de intensa immigra9áo saturou 
o Estado de extr angeiros de origem principalmente ita
liana, que 1nunidos das suas qualidades particulares 
·1nantem un1a intensa lucta com a velha g~nte pau
lista, que r eage com urna .'inaudita galhardia, f azendo 
tudo crer que dentro e.m .breve esses elem entos exoti
cos encorporados a n.ossa com1nunhao, sej am absorv:i
dos na lucta ethnica, de 1nodo a sempre predominar 
a velha estirpe ibero-americana, que é o nosso orgulho 
e a base da nossa grandeza. 

' 
EvoluQao 

. ~ 
psycologia 

\ 



CAPITULO IX 

INTELLECTUA,LIDADE, RELIGIOSIDADE, IDEA
LISMO, ALTIVEZ E TEMOR REVERENCIAL. 

RESIGNA<;A.O, ESTOICISMO, TENACIDADE, FOR
TALEZA DE ANIMO, BELLICOSIDADE, UTILI
TARISMO, HONRADEZ. 

"A constitui<;áo mental de urna ra~a re
presenta nao sómente a synthese dos seres 
vivos que .a. compóem~ nias sobretudo a dos 
numerosos antepassados que contr ibuiram para 

. a sua f or1n:,wao. 
Nao sao o~ vivos, inas os inortos que re

prcsentam papel principal na existencia de 
um povo. ¡ 

Elles sao os creadores de sua moral e os 
orientadores inconscientes de sua conducta". 

Le Bon, '·'L'Evoluction des peuples" , 188. 

"Os terrenos auriferos tinhan1 sido r epar
tidos e a caca dos indios prohibida ; elles fo
ram obrigados a renunciar a seus habitos de 
dous seculos. 

Tor nou-se a agricultura, sua f onte de rique
za constituiram numerosos engenhos de assu
car, e onde havia pastagens naturaes, criavam 
cavallos e gado vaccum. As occupa~óes seden
tarias a que por necessidade se entregaran1, os 
aff eicoara1n á vida de familia, extinguira1n-se 
as at)tigas rivalidades e pouco a pouco se abran
<;lavain os costumes~ . · ' 

Garbosos - sempre da gloria ~e seus an
tepfissados . náó pensar~rn todavía en1 imital-os. 
Tiveram de perder os def citos dos antigos de
vastadores dos sertQes e n~da ·os impedio de 
conservar as boas 1e extraordinarias qualida
des qu,e distinguiam csses homens extraordi
narios." 

Saint. Hilaire: 

Quando nos dois primeiros seculos, Portugal e Hes
panha. fizeram correr para estas plagas a onda emi-
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gratoria, já estudamos que o motivo íoi haver os des 
perdicios, os luxos e _os excessos do seculo manuelino 
levado á ruina a economia luzitana, quando j ustamen 
o commercio das Indias, já nao chegava, para supprir 
defici t o uro que Portugal accumulava com a vida des 
regrada das suas altas camadas sociaes. 

Assim, se já nesses tempos aureos do "fumo da 
Indias", a massa popular vivia na mendicancia, ás n1b 
galhas, dos festins . dos nobres e enriquecidos, quand . 
tudo se ,precipitou na decadencia, a miseria se exacer~ 
bou a tal ponto, q:ue o povo portuguez se viu constran 
gido a lembrar-se que, em um dia do anno 1.500 o al 
mirante Cabral l1avia algures descoberto um grande con 
tinente, .onde se, nao brilhavam as riquezas ptomisso 
ras como as que os heróes de rei Venturoso encontrararn 
no paiz do Samorim, havia ao m enos urna terra fertil 
vastissima, capaz de recebel-o, alliviando-o das priva
<;óes sof f ridas no reino. 

Esses colonisadores que traziam por ideal, aqui en 
contrar urna taboa de salva~ao, que lhes permittisse vi 
ver e se multiplicar a vontade, só podiam provir das es
pheras mais pobres do reino, das camadas 1nenos dota
<.13~. de recursos que lhes facultassem urna resistenci 
1nais prolongada a essa suprema necessidade que é 
expatriamento, para urna regiao longinqua, no convivi 
estreito com o incola, ,entre os p er igos insondaveis d 
urna natureza estupend&, sern que urna · esperan~a tentJ 
permittisse alimentar a illusao de urna volta á patrí ' 
que abandonavam, naquelles doces vergeis do Dour 
nos campos amenos do Mondego, nas ribanceiras suav 
do Téjo, nas penedias harmonicas da Estrella ou da Ga 
ta, e naquellas paragens ensolaradas do Algarves, ond 
se enraizavam as penhas do "Promontorium Sacrum" 
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De facto, os elementos que por felicidade, haviam 
conseguido salvar alguns despojos das munificencias 
de outróra, restos que engrinaldavam a dolorosa deca
dencia luzitana no funebre acompanhamento do paulati
no sossobrar da independencia politica do reino dos 
Aviz, perdido na immensidao do imperio da aguia bice-
phala dos Habsburgos hespanhóes; esses nao emigra
vam , preferindo, no reino, ver o enferrujar continuo, das 
~óres esn1aecidas dos seus brazóes carcomidos, a correr 
os azares de utna ti·a"Vessia atlantica, de exito pr oblema
tico, para u1n viver de mediocre conforto, onde só nao se 
espelhariam as agruras da fome, e as tortur antes mise
r ias, fructos da superpopula~ao adensada, como em Por
tugal. 

Com tudo isso, mais s·e~ evidencia que os in1migran
tes dos primeiros seculos em sua quasi totalidade abso
luta, foram recrutados nas espheras sociaes m ais baixas, 
-0nde o cultivo espiritual, nao era dos misteres mais 
procurados. (1) 

A grande massa de colonisadores, era, pois inculta, 
ignorante, e s~m instruc~ao como muito bem affirmou 
o Margado de Matheus, no seculo XVIII, quando disse 
screm os paulistas de ·muito fino metal, mas m al limado. 

Eis a natureza da primeira argamassa depositada 
no fq.ndo dos alicerces da noss~ n_acionalidade. 

Se ~sses européQs, que vieram, nos prhnordios do 
povoamento, tinham essa inteUectualidade, o meio em 
.que se virara lan~ados, em pl~nas selvas,. onde hveram 
de organisar sociedade, constituir nucleos de popula~ao, 
exercendo todos os 1nisteres, desde os of ficios meca ni-

(1) Costa Lobo, "Historia da Sociedad e em Portugal, no 
seculo XV". 
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cos, até os da governanc;a; isolados do mundo pela im 
mensidao do Atlantico, e insulados na rudeza formi 
davel da matta virgem, tinham por for~a que, ao 
adaptar a esse meio brutal se tornar mais rudes aind 
com o que recrudescia a fraqueza do seu intellecto, 
qual a medida que os descendentes dos povoadores s 
identificavam com o meio agreste, n1ais se ia ·embotan 
<lo, e tornando rudimentat. 

1 

Assi;m é que os nossos antepassados povoadores fo 
ran1 quasi analph~betos, e sem cultura, com10 merjdia~ 
m ente trahsp~rece dos documentos de publi<;ac;ao off" · 
cial por onde se vé que a ortliographia p essima e de 
igual, ia .na mesma graduac;ao dos horriveis garrancho 
que constituiam a sua escripta, feita, indubitavelmente 
por gente mais afeita ao manejo da escopeta, do arca 
buz e da espada, da adaga, ou da enchada, do macha 
do e da foice, do que da penna, da leitura ou da palavra .. 

Os misteres, que demandavam mais esforc;o intelle~ 
ctual, como os da governanc;a, da organisac;áo judicial 
etc., eram pessünamente exercidos pelo nu1nero resumi• 
do de alguns membros da elite intellectual dessa socie
dade, inais inclinada as labutas inater iaes, do que aos 
tratos espirituaes. 

Assim foran1 os povoadores, assim con tinuara1n a 
~er os demais mora.dores do planalto, entre os ,qufleS os¡ 
bandeiran tes. . 

A unica cousa que dessa 'gente nos 'ficou foi a '<lo 
cumenta~áo municipal, e o archivo de transmissao d 
propriedade "causa mortis." 

Nem um só trabalho litterario, nem u1n só vestigi 
artístico, que de leve denuncie urna eleva~ao menta 
nem urna transparencia tenue que mostre qnalquer cou .. 
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sa que sobresaia dessa invalidez completa do intelle
ctQ. (1) 

De facto, nao te1nos noticia de um só desenho, pin-

(1) O já tao cita.do Paulo Prado, no scu livro " Paulistica'', · 
' 4 diz a cssc r cspeito : 

''Intellectualmente a indigencia ainda er a 1naior. 
Alc1n de ensinar, como diz un1 tcstarnento do 

scculo ~V'U "os machos a ler, escrevez:e contar, e as 
t 01n,eas a c.oser,' e lavar'' ,- pouco mais se aprendía. 
Os que se salientavan1 por alguma ü1strucáo difficil-
1nentc iarn alc1n, das regras da gram1natica, dos pre
ceito$ do catecismo e · d0 latinorio de obriga~ao. Ern 
1798, Martim Francisco requer ao governo que seja 
criada na <;apita! urna cadeira de arithmctica, gco1ne
tria e principios d'e" algebra, " sciencias dcsconheci
das em S. Paulo, onde até se, ignora a sua existencia. 
O r equerirnento foi indeferido." 

Sobre a pobreza do intellecto no planalto, assün se exprime 
-e erudicto m estrc Affonso Taunay, no seu excellente " S. Paulo 
•os primciros Annos", 2: 

"Na primitiva e minuscula aldeiola quinhentis
ta, semi-ilhada da civilisa~áo, cellula 1nater da gran
de capital hodierna nao po~ia florescer u1na cultu
r a que nas actas da edilidade se traduzisse por ineio 

·' de prolixas narrativas ou complicadas disserta~óes 
arroubada est ylistica ou minuciosa reportagcm d,e 
~actos. , · . 1' • 1 

Outros ll).e fossein os asp'eros h abitantes, cnii
pqlgados pela necessidares immediat as e imperio
sas do primo vivere, alheios pela for~a das circums
ta,ncias ao inundo exterior. 

E tal nao se désse nao poder ia S. P aulo ter sub
sistido. 

A dureza da existencia nao comportava letrados 
nessa atalaia da civilisac;áo, alcandorada sobre o 
planalto, unico ponto do Brasil, onde os brancos até 

• 199 



R A \. A D E GIGANTE 

tura, esculptura, ou produc<;áo litteraria, da autori 
desses nossos rijos antepassados, que só se exercitav 
ua archite tura, aliás modestissima das casas de taipa d 
pilao, em que viviam, mobiladas de um m odo mui 
tosco e p arco, cousas que denunciam a completa ause 
cia do espirito artistico do , povoador e do paulista d 
planalto. 

F.::sses povoadores provinham de um.a epoca, e 
que a Renascen<;a, fazia brilhar em toda a E uropa occi 
dental, o genio ' estupendo dos povos filhados á ra~ 
atlantico-mediterranea que tambem abrangia os iber· 
cos. Na Italia, a superioridade do "meridionalis", er 
u1n facto sensivel com Dante, Leonardo, da Vinci, Mi 
guel-Angelo, etc., todos pertencentes a esse typo, qu 
fazia, na P eninsula, o intellecto humano fulgir, co 
manifesta<;oes em todos os campos da actividade, scien 
tífica e artística, com crea<;oes m onume ntaes na litte 
ratura, na pintura, na estatuaria, na architectura etc. 

Nenhuma dessas transparencias do genio human 
trouxeram os povoadores o r eflexo, pallido a o m enos 
N em m esmo a arehi lectura, essa arte sublime, que acora 
panha a evolu<;ao dos povos atravéz da histor ia, souh 
ram os povoadores e os· seus descendentes importar 
península, onde ainda lapidavam a p edr a do r endilha 

fins do secu1o XVI havia1n .dcixado de ser os caran· 
gueijos arranhadores da costa, segundo a phrase ex 
pressiva do velho e suave Fr ei Vicente do Sal:vado.r.' 

"As artes porem nao f!orescem entre elles, sendo o gosto 
, a elegancia, em mobilias e equipagens, cousas completament 

desconhecidas." - " Cartas sobre a Babia " por Mrs. Kindersley 
- Traduc~. do Dr. Vicente de Sousa Queir oz. 
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do gothico, e do gracioso manuelino, bem como se ini-
ciava luxuriante o barroco. / · 

No planalto paulista, nao se acha o m enor vestigio 
de um espirito elevado, gra<;as ao qual, outróra, se er
gueram os castellos.ameiados, as cathedraes, monumen
taes. Só em m eiados do seculo XVIII em Minas Geraes 
a architect9ra to1nou vulto. 

Essa falta, absoluta·, de senti:r;nentos artis ticos, ao 
lado de un1a completa indifferenca, em trans1nittír á .,, . ' 

poster i,dade os r ela tos dos seus feitos .de monta~ os quaes, 
só h oj e sabemos dar valor; bem como a absoluta au
sencia de inter esse pelos acontecimentos mundiaes, pas
sados, sem que, se reflectissem nGs documentos p aulis
tas, só se p odendo observar ~ nelles urna l éve r efer encia 
ao seb astianismo, que no inicio do seiscentism o lavrou 
in tenso em Portugal {Acta de 16 de Abril de 1639 -
"ACTAS", vol. II) , desinteresse esse extensivo aos acon
tecim entos das outras regioes da colonia brasileira, taes 
com o a guerra h<;>llandeza, só transparecida n a documen
ta~ao, quando directamente interessava os nucleos do 
planalto ; sao cousas só explica veis pela vida extra intel
lectual, levada p elos paulistas, engolpha dos nas suas 
lavouras e nas suas batidas pelos sertóes, exacerbada 
pelo isola1nento, segregados no novo m eio por elles for
mado, o qual constituía com a sua parentella, os seus 
haver es, o unico inter esse que tinpa~ a 1hes prender a 
vida . · ' · 

. O ·unico vestigio da intelle~tualidade paulista seis
ceutista, foi um trabalho genealogico de Pedro Moraes 
de Madureira, paulista de certa illustra~ao, qne haven
do estudado em Coimbra, constituia, urna excep <;ao no
íabilissima. N em ao menos os mora dores do pla
:aalto tiver am a eleva<;ao mental sufficiente p ara con
ser var esse trabalho, o qual certamente traria, atravéz 
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dos seculos muitos conhecimentos de enorme interesse 
a cei·ca do nosso passado. 

E' certo, tambem que, em um inventario datando 
dos primeiros annos do seculo XVII, procedido no ser
tao de Parahupava em Goyaz, apparecem uns versos de 
Camóes, o que originaria a convic~ao de que ao m'enos 
urna vez os ser.tanistas de S. Paulo~ nas horas martas de 
descan~o no turno, tal vez, quando esfalf a dos das suas. 
gigantescas caminbadas pelos invios sertoes das regióes 
do centro sul-americano, amenisávam-se c<>m o doce 
cultivo das estrophes, que Camóes, incrustára nas let
tras luzas. 

Duvtdamos, porem, que, esse trecho de Camóes~ 
haja sido escripto no ser.tao e na m es1na occasiáo do 
inventario. A mentalidade paulista, tao impermeavel 1 

aos prazeres do intellecto, nao costumava nisso se exer
citar, nem mesmo quando aconchegados ao socego do 
planalto. Os documentos nao nos dao, alem dessa, nem 
urna só amostra qualquer. Tudo pois nos leva a suspei
tar ter em sido as fulgentes palavras camoneanas 
escripias no inventario, mencionado, em data muito pos
terior, a em que, elle fora procedido, e em local, be1n 
diver so. 

Ainda nesse seculo XVII, a m entalidade teve unl' 
subito clarao de brilho indiscutivel com o cel ebre p adr.e 
Manoel de Mor.aes, o 'qual, segundo todos os chronista~t 
q,ue a ell~ se referem, constituia na ver dade uI'.n:;i ex
cep<;ao, facto, que ' é tanto mais de ser enaltecido, por
qua.n.lo esses ;mesmos chronistas, f azem f or <;a em dene ... 
grir o caracter desse paulista, em virtude da sua con
versao a r eligiao reformada. 

Alem dessas manifestagoes, só u111 seculo mais tard 
encontramos o padre Dr. Guilherme Pompeu de Almei-
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da, aureolado, de um certo prestigio intellectual, e de
pois deste, o illustre Frei Gaspar da Madre de Deus, e 
o nosso tao veneravel linhagista Pedro Taques de Al
meida Paes Leme. 

Nao fallando desses casos verdadeiramente exce
pcionaes, a popula<;áo do planalto, nao passava de um 
nivel intelleotual muito baixo, do qual, apenas, emer
giam os religiosos dos conventos e mosteiros, os quaes 
abundavam em S. Paulo. 

Aliás essa reUgiosidade do ,paulista, era u1na das 
causas do atrazo mental da gente do planalto. E' sabido 
que, a religiáo, elevada ao gráu em que era tida nessa 
epoca inquisitorial, alem de monopolisar o desenvolvi
niento mental humano,~ com a sua. intolerancia, tol'hia 
os surtos do raciocinio, que por sua conveniencia tudo 
f azia para conservar atrophiado. 

Exercia, ainda a religiao, grande f or~a selectiva re
gressiva no intellecto da popula~ao, recrutando nas fa
milias, paulistas os melhores elementos, os de menor 
atrazo mental, para o seio de seus mosteiros e conven
tos, eliminando-os. assim da reproduc<;ao, para cuja func
<;ao ficavam apenas os que menos pendores manifes
tavam para os esfor<;os cerebraes. E' muito sabido que 
entre as velhas familias paulistas, os patriarchas de
dicava pr eviamente um pos filhos a carreir a sacerdo- · ' 
tal, o qual era escolhidQ como o menos d esintilligen'te, 
pelos $eus preceptores jesuitas, benedictinos etc~, que 
naturalme~1te tinh{!Ín o especial cuidado em inculcar
lhes o amor as cousas divin'as. 

Conseguimos encontrar, só dentre os m encionados 
por Silva I_¿eme na sua G·enealogia pertencentes as fa
milias paulistas, cerca de 50 padres e monges seiscen
tistas, e 75 do seculo XVIII; Hoje em urna popula~ao 
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trez inil vezes maior , esses numeros nao seriam, tal
vez, attingidos, senao com muita difficuldade. (1) 

As. organisa<;óes religiosas, porem, ao lado desses 
deserv1<;os ao desenvolvim ento intellectual do plana1-

(1) Q~ando no~ sec:ulos. XVI e XVII, aportarain no p lanal
to os c:olon1s,adores iber!.cos, tra~i~m elles da peninsula, o ger
,mein v~rulento do fanab snlo religioso que entáo cndemicamen-
te prohferava en1 toda a Et1ropa. · 

N:ssa epoca, apenas em~rgida da edade in edia , e1n Fran~a 
os huouenotes .era~ p~eined1tada e vandalicamente trucidados 
sob a soturna inspirai;ao de Cath~rina de Medicis. Na Allema
nha a _guerra dos Trinta Annos fazia as n1ais formidaveis de
v~sta~oes, na !nglaterra a Hyena do Norte e depois a r ainha 
v1rgem escreviam a pagina sanguínea da historia Britannica 
apenas .esbo~~da P?r _ Henrique VIII, e epilogada con1 Cromwell, 
na Iberia as inqu1s1~oes de Dom Joao III e de F elippe II encbar 
cavan;i a terra de sangue e saturava o ar do fumo negro das 
fogueiras. 
. Os p~vo~dores desse meio sabidos, onde o prestigio da ba

hna e principalmente da roupeta er a1u incommcnsuraveis for
c;os~mente h~viam de trazer impregnado todo essc mysti~ismo 
peninsular tao decantado por Oliveir a Martins e ainda mais 
exaltado por .Lapo~ge, citando Galton que estudou os r etractos 
dos pr~tagon1stas inglezes dessa epoca tenebrosa, chegando a 
~onclusao de que. todos elles eram do typo mer idionalis, que 
era ~ é o ~redom1nante na Iberia. (Lapouge, "Selections", 93). 

Era po1s un1 facto natural o f anatism.o r eligioso dos po
Yoadores. 

. A r~li~iao catholica era porem moldada ás intelligen
cias r ud1ss1mas, e . sem tr ato, quasi analphabetas desses nossos 
a~tcpassados, <;u)~ ignora~cia e . boa ~é e_ra expl~rada p elos mi~ 
n1s.tros ~a r ehg1ao, principalmente 3eswtas, que no inicio do 
qu1n~entls1no galga:vam o primeiro degráu do pedestal que sob 
a eg1de de Loyola iam se elevar por dois seculos e meío. 

Que~n P~;corre os documentos publicados pelo dr . Washin
gton Lu1~, .i Inventarios e testamentos") pode fazer urna idéa 
d essa rehg1ao obser vada pelos povoadores, e consequentemente 
pelos paulistas seus filhos, e nétos. 

204 

• 
R A <; A D E G 1 G A N T ·E S 

to, tinham no seu credito o grande merito de haverem 
sido os mosteiros benedictinos, carmelitas, francisca
nos e os collegios jesuitas, os unicos f ócos de cultura, 
tenues, aliás, existentes no planalto, os quaes ensina-

Bebida naturahnente nos ensinan1entos do cathecbismo que 
os padres e monges, que enxameavam pelas villas do planalto, 
essa_ r eligiao catholica mais se assemelhava a um polytheismo 
pagao, com as suas multiplas divindades r epresentadas por cen• 
tenas de santos, anjos, etc., alem das muitas milhares de virgens · 
etc., a - quem eram dirigidas fervorosas e eloquentes preces· ~ 
adoracoes ero testamento, pe~as soberbas identificadoras do es
tado de ahna desses moribundos, - e promettidas um sern nu-
mero de missas solemnes, velas, etc. . 

· Nesses testamentos tod:,t a corte celestial, er a invocada com 
um a: ingenuidade ad1niravel,' no sentido de lhes serem perdoa
dos os pecados, e concedida a almejada salvacao eterna. 

Phenomeno prenhe de interesse, se passava entre os mora- ' 
d~res d.o p lanalto, ess_a extrema religiosidade, nao impedia que 
os pauhstas, desde Joao Ramalho, e seus filhos mamelucos, mo
v~,sse1n urna desapiedada e encarni~ada guerra aos jesuitas, mi
nIStros sagrados, sacerdotes dessa mesma religiao da qual se 
inostravam tao escravisados. 

A explica~ao, por alguns tentada de h aver sido Joao Rama
lho, judeu, e seus filhos ch ristaos novos, nao passa de um de
lirio de phantasia imaginosa, porquanto se o signal que Ramalho 
fazia preceder a sua assignatura poderia parecer · com o kaff 
hebraico é certo que outras vezes o signal por essc patriar cha 
{1.sado er a.ª. propria ci,-uz, como .se pode verificar do livro das 
actas iuun1c1J,Jaes de Santo Andre da Bord·a do Campo. 

A 'guerra contra os · jesuitas, porem nao f oi. li1nitada pelo 
genro de Tibiri~a e seus filhos, mas f oi continuada, por quasi 
um seculo 1nais, pelos bandeirantes, que tambero nao se conten
tavam de ao longe nos territorios missioneiros, perseguir os 
loyolanos e seus apaniguados selvicolas, mas levavam o seu 
desrespeito a ponto de atacar os proprios jesuitas do planalto, 
enxotando-os para f ór a da r egiáo. 

Nao foram tambem, sómente os jesuitas as unicas victimas 
· dessas persegui~óes, pois, as que f oram movidas ao vigario Al-
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va1n os rudimentos alphabeticos, e no~óes do cathe
chismo aos jovens paulistas de outras éras, cousas que 
constituian1 todo o patrimonio intellectual dos nossos , 
avos. 

~ A ¡)ar desse meio de 'instruc~ao, rarissin1as vezes, 
um patriarcha mais abonado, enviava o seu primoge
nito a Coimbra, ou a Babia, , de onde voltava com un1 
acervo, que o habilitava a se sustentar en1 um plano 
muito superior ao em que se achavam os demais mora
dores do planalto. Asshn foi o caso de P~dro de l\iioraes 
Madureira, do padre Manoel de Moraes e do dr. Gui
lherme Po1npeu. Outro indicio vehemente desse esta
do intellcctual da gente p aulista, está na completa au
sencia de livros, entre os rnoFadores do plunalto, cou
sa . que se evidencia pelo exame dos inventarios seis
centistas e set~centistas, co11stantes das publica~óes of-

bernáz, aliás de familia paulista, expulso da villa e atropclado 
pela lnultidáo, sao tambero de se fazer notar. 

Isso evidencia que o espirito de reJigiosidade extr ema, ma
nifestado nos documentos, náo vassava de um estado s~perfi
cial, primado de r.nuito pelo intercsse com1nercial. "falvez fosse 
essa r eligiosidade, gerada pela falta de passa-tempo, e pelo terror 
que as penas do Inf erno infundía el essas almas rudcs e i ngenuas. 

Diogo de Lara, ho1nein de certos ha veres, e já de edade, pas
sa va os dias inteiros a rezar nas igrejas, se divertindo em en
feitar de flores os altares do templo carmelita, segundo nos r e
lata seu descendente Pedro Taques, o linhagista. 

Assim, ve-se que uem ·todos os preceitos da moral christa, 
eram rigorosamente observados no planalto, pois que o apresa-
1ncnto de indios, o desrespeito as vestes sacerdotaes e a des
obediencia as bullas pontificias, nao podiam deixar de ser pre-
1neditados pecados contra a piedade, os quaes na hora da morte 
vagamente pcdiam absolvi{!áo nos t estamentos, e se prodigali
sava1n nos off erecimentos a u,ma multidáo d,e san,tos1 de urna 
enonne por~áo de missas; vélas etc., que tcstemunham um evi
dente culto ás imagens. 
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ficiaes, nos quaes, apezar do seu numero elevado a va
rias centenas, nao se acham, se nao alguns raros livros 
de religiao, como o "Livro das horas", "O confissiona
rio", etc., e como literatura profana a "Chronica .do 
Gran .Capitan", .as "Novellas •de Miguel Cervantes'', 
etc. (1) 

As mulheres eram ainda n1ais incultas, nao sen
do costmne aprender a ler. A primeira e unica mulher 
lher sabendo assignar o nome, em S. Paulo_, foi a ba
hiana, L,eonor de Siqueira, n1ulb.er de Luiz -Pedr oso de 
Barros, chegada a S. Paulo em ineiados do seiscen-
tismo. . 

Todas as den1ais evidencia~óes do estado de cul
tura no planalto, transp~r~ecidas desses documentos de 
p ublica<;ao official sao, accordes em ad1;nittir essa con
clusao. (1) 

(1) E' o sabio i.\lartius, no principio do oitocentis1no, un1a 
preciosa testemunha desse atrazo .intellectual do planalto. Diz 
elJe, referindo-se a S. Paulo; . 

# 

"A unica bibliótheca da cidade, ale1n da dos Car
melitas, é a do veneravel hispo, o qual apezar da sua 
edade soube conservar um vivo interesse pelos as
sumptos scientificos, mostrando-nos a bibliotheca com 
1na11if estac;oes de sincero, enthusiasmo. Contero ella 
bom numero de obras hist,oricas, canonicas, de classi
cos antigos, ... " ("Reise in Brasilien" "Rev. do lpst. 
Hist. S. Paulo'', vó1. XV, 353). ' · 

A maior quantidade ·de livros que achamos pelos documen
tos de inventarios, foi no acervo deixado por Mathias Rodrigues 
da Silva, fallecido em 1710, no que appareceram 18 livros, todos 
-de caracter religioso. · , 

Poi este Mathias, aliaz o homem que maior fortuna dcixou 
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Ora as consequencias desse atrazo intellectual, f'o
ram naturalmente de augmentar o isolamento d~ pla
nalto em rela~áo a metropole, fazendo com que os pau
listas mais se desin teressassem do reino, ao qual era1?1 
ligados apenas pelo paulati~o e. diminuto afluxo do fi
lete ininterrupto de novos 1mm1grantes lusos. 

Esses phenomenos foram gerando um estado ~e 
alma, que náo podia evoluir parallelamen.te ao ~x1s
tente em Portugal, fazendo com que um ideal d1ff~
r~nte illuminasse o ambiente do ,planalto:, onde ter~a 
for~osamente que nascer m~is rapidame~te do que n~$ 
outras regioes da colonia a 1déa de patria, se acontec1-
mentos de varias naturezas náo viessen1 perturbar essa 
evolu~ao. · 

A lembran~a do reino a m edida que se afastava, 
com o isolamento, a no~áo de uma patria nova afl~
rava a mentalidade paulista,. no~áo lesta que ~omba~1.
da pelos portuguezes recemv1nd?s d~ terra, nao podia 
entretanto deixar de tomar rap1do incremento. 

Ahi estáo as acclama~oes de Amador- Bueno, e1n 
1641, e a de Amador Bueno da Veiga em 1709, a teste
munhar a nossa conclusáo. 

A primeira que visava nítidamente a independen
dencia de S. Paulo, só abortou em razao, do temor re-

dentre os inventariados, cujos documentos, foran1 publicados. 
(11 :754$000 reís, ou sejam, cerca de 29. 380 cr uzados.) 

"Justifica-se de algum modo a importaI?cia que se d~o o~ 
padres pois a pouca instrucc;áo e saber ex1st~ntes no paiz so 
podem' ser encontrados entre elles". - "Cartas .sobre a Bahía" 
por Mrs. Kindersley, 1764 - Traduc~. do Dr. Vicente de Sousa 
Queiroz, 20. 
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ver encia:l e excessivo .respeito dos paulistas pelos po
deres constituidos, senthnento esse que foi elevado a ex
trema potencia na pessoa de Amador Bueno se recusan
do a ser o monarcha (os paulistas acclamando a Ama
dor Bueno ignoravam que Dom Joao IV, já estivesse so
lidificado no trono, talvez por esse motivo, julgando 
Portugal sem governo constituido, tentara1n urna só. vez 
a independencia). (1) 

(1) Os paulistas, acclamando Amador Bueno, rei de S. Pau
lo, parece que ignoravam, estar Dom Joao IV, solidificado no 
throno, julgando Portugal, se1n governo constituido, e Hespanha 
a bracos com os flamengos, e assim tentaram a independencia, 
para a <11J.al o povo nao se achava psycologicamente preparado, 
e por -isso nao vingou a tentativa. 

Amador Bueno, ao recusar, náo par.ece baver sido impulsio
nado, apenas como á primeira vista se afigura, pela lealdade, a<) 
novo rei, Dom Joáo IV, cuja estabilidade, elle, Amador Bueno, ja 
sabia. · 

Os paulistas jamais manifestaram, 'pendores pelos portugue
zes, apezar de descenderem <lestes. 'fanto lhes fazia um rei por
tuguez, como um hespanhól. 

Todos eram Sua Magestade "El Rey Nosso Senhor".· Nunca 
haviam ido a Portugal que conheciam, e apenas p or tradic;áo de 
seus maiores; - os lac;os que os prendiam a pat ria luza, seriam 
por isso muito frageis ; com o que nao era de se f azer sentir 
grande lealdade ao Bragauc;a recen1-acclamado, por parte de Ama
dor Bueno, se nao existissc esse temor reverencial e o excessivo 
respeito aos poderes constituidos alheios ao planalto. 

Un1 estado de ahna do povo prompto ~ receber a ernancipa
c;ao política, teria banidó csse temor · reverencial de que Amador 
foi certamente o indice 1nais elevado. Esse estado de alma, exis
tiria no paulista, mais do que em qualquer outra agglomerac;áo 
hwuana na colonia portugueza, em razáo de possuir elle as vir
tudes psycologicas, para isso muito desenvolvidas, se por ventura 
tivesse elle necessidade dessa liberdade; - cousa que nao se da
va, porque o paulista, de facto, nao obedecia a governante algum, 
e era absolutamente livre e independente, se limitando, a nomi
nalmente prestar vassalage1n a "El Rey Nosso Senhor." 
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A segunda acclama~o a de 1709, espelha perfeita-
1nente o estado de alma, orientando o povo para o se
paratismo, o que nao foi tentado seriamente, porquet 
entao, os paulistas, se espalhavam pelas minas geraes, 
despovoando o planalto e creando assiln urna phase 
nova, a qual constituida de multiplos factores, f aceis de 
ser em vislumbrados impediam o separa tismo. (1) 

Este estado intellectual do paulista perdurou du
rante todo o seculo dos s.etecentos, e quando no seculo 
XIX, no seu inicio, a Faculdade de Direito de S., Paulo, 

' t 

(1) A segunda amea~a de separatismo em 1709,, por occa
siáo, do principio da guerrá dos emboabas, ainda que nao baja 
assumido as propor<;óes de tentativa de rebelliáo contra a me
tropole, ve-se pelos documentos, que o povo estava já n1uito. 
mais preparado para levar avante a idéa. As circumstancias apon
tadas como differenciadoras do estado de alma ent re o planalto. 
paulista e Portugal, havi~ recrudescido de maneiras que, se em 
1641, o planalto j á náo se considerava mai~ port ugucz, sessenta 
annos depois o espirito r egional da patria nova, bavia evoluido 
de un1a forma assustadora. 

Nesta occasiáo, porem, o planalto já nao contava, para um 
serio movimento separatista, com a totalidade de scus morado
r es, que ao pr imeiro grito de " o uro nas gcraes", já no fim do 
seculo anterior havian1 iniciado um vasto 1novin1ento emigra
torio, dispersivo, que entáo ero 1709, deveria esta·r . b e1n adean
tado já, com g1·ande quantidade df paulistas espalhados pelas · 
minas. ' . 

Ale1n disto o nu1nero de homens de armas, il)dios de arco, 
e fl~xa , no dizer ,pict~resco ·de ·Pedro Taques, havia dhninuido. 
sensivclmente, nao só por constituir em elles, o bra~o traballia
dor nas l)'linas, levados pelos paul.istas como, por9uc o prean1en-;. . 
to pelas bandeiras ca~adoras hav1a cessado quas1 por completo. 
Assim para urna tentativa de rebelliáo, os paulistas, náo podiam 
mais contar com aquella antiga for~a, com a qual formava~. 
antes os seus f ormidaveis exercitos. 

O planalto europeanisava-se, despopulava-se e 
com o ouro, mas einpobrecia rural e 1nilitarmente. 
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foi inaugurada na Capital paulista ainda a popula~ao 
conservava a mesnia ignorancia amparada pela intelli
gencia pouco aproveitada e sempte refreiada dos mo
radores do planalto. 

Só nesse seculo o paulista galgou o immenso de
gráu da sua evolu~áo intellectual. Os abridores da· la
voura de café, conservavam o atrazo de cultu,ra, de seus 
antepassados, se bem que um .bom senso, e um espirito 
pra,tico, nota veis f ossem aparados por urna .intelligen- . 
cia algo m ais ~imada por uro cop,lacto mais assiduo com ,. 
o prog~esso vindo de alem mar . 

.> 

* 

* * 

Os paulistas nao poderiam ir alem desse atrazo 
intellectual, com os seus recursos economicos, que nao 
lhes proporcionavam elementos de melhoria, bem como 
os seus ideaes, que nao iam longe do acanhado ambito 
em que viviam .Vieram os povoadores para o planalto~ 
apenas, para se livrar das apertadas condi9óes da lucta 
pela vida no r eino, cuja dureza extrema, nao lhes per
mittia a reprodu~ao de accordo com .. o seu coefficiente 
de fecundidade. 

. Ideal esse, que logo viFam concretisado nos estabe- . 
leoimentos r~raes do litoral e do 1 planalto, o~ quaes na 
sua poJJícultura, tudo. produziam, que' necessitasse u1na 
vida f arta, sobrando mesmo, aos povoadores lJllS 
poneos ele;mentos ' de exporta~ao, com o que, podianl 
impor tar as bugigangas do reino, que salpicam as lis
tas dos arrolamen tos dos inventarios. A segunda gera
~o, no planalto, porem fez evoluir esse ideal, de limi
tes tao estreitos, trazido pelos povoadores ; - os filhos 
dessa gente r ude, pobre, curtida p elos soffrimentos, e 
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miseria, com o desenvolvimento da sua cultura agrí
cola ao redor das villas paulistas, por este motivo for
~ados, tiveram que lanc;ar os olhos, para o sertáo, avi
dos, náo de descobrimentos, mas do brac;o abundante 
que alimentasse essas lavouras. 

Esse bra~o, deveria ter sido nos fins do quinhentis
mo e no inicio do seiscentismo ,cotado muito alto, entre 
-os lavradores paulistas, e já se tornaría ben1 escasso, 
porque os mor.adores do planalto, sem ter os recursos 
qu~ sobravam aos babianos e pernambucanos: - a im
portac;a o dos "negros da Guiné", tinha1n que obrigato
riamente se cingir ao brac;o indigena, applicando entáo · 
o rifáo que diz que: "quem nao tem cao, ca9a com gato". 
O'ra o indio já entao se fazia :raro ao redor da villa, 
nao só pela desmedida protec;a·o que os jesuitas dava1n 
.aos guayanazes, como tambero pelo grande desenvol
vimento que tomavam as lávouras paulistas, que já se 
estendiam até Parnahyba, phenorneno resultante da fe
cnndidade paulista, que adensando a populac;áo obriga
.gava-a a se expandir ruralmente ampliando os meios 
de produc;ao. Isto, causava o augmento da procura de 
brac;os, que raref eito se ia tornando de urna necessidade 
premente. Dahi ao nascimento do bandeirismo de prea, 
ou a creac;áo da industria dos aprezamentos e descimen
tos, alimentada pelo ideal de a custa della for1narem 
um peculio, que chegasse para o paga1nento dos dotes 
ajustados das suas filhas casadas, e para a constitui-;ao 
de um 1nonte, que outorgasse em caso de morte, a sua 
familia, alem do necessario para viver, .o que fosse de
terminado para que dentro da religiao catholica, os seus 
testamenteriros fizessem bem a sua ahna. 

Eis o mobil economico do bandeirismo, impulsiona
do por um ideal limitado, mas gerado por gente iberica 
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que nelle concentram todas as forc;as formidaveis da. 
sua alma ardorosa. · 

E por ter sido ella um importante factor na gen ese 
do sertanismo, nunca a industria dos aprezamentos for
mou urna classe a parte, GOmo seria de se pensar, e sim < 

foi constituida pelos proprios agricultores, que iam· ao 
serbio buscar gente para as suas fazendólas; e 
quan,do, a colheita humana sertaneja excedía as ne ... 
cessidades das planta~oes, as pe~as restantes eram ven
didas e o dinheiro -vinha augmentar os cabeda.es de cada ' · 
um, quando de todo nao era absorvido no pagamento 
dos "conhecimentos", de dividas contrahidas como avia
mento e aprestamento para o sertao. 

Eis pois em que, consistiu o ideal estreitamente li
mitado, dessa gente que nunca se enganou sobre as pos
sibilidades de urna sorte melhor, sem as agruras de 
uma vida isolada na rudimentar e agreste colonia do 
planalto. 

Nunca se illudiriam os. povoadores, em que a tra
vessia do Atlantico nao seria para elles e para as suas 
familias, o exilio perpetuo, e naquellas fragas parda
ccntas, de Paranapiacaba ao longe, do oceano vislun1-
bradas, até os m enos scepticos veriam gravadas as mes
mas classicas palavras de cor escura que Dante horri-, 
pilado achou escriptas no cimo das portas do Inf erno. · 
Cada um sabia que, um~ vez, com sua familia est~
helecido arriba serra, nunca mais veriam o Reinó. 

.De facto é esta a impressao, que resalta do exame 
da obra de Taques, e da analyse dos documentos. Urna 
viagem a Portugal seria, entao, cousa só realisavel, pelos. 
muito ricos, como Manoel Joao Branco, Luiz Dias Le
me, e outras excep~óes, que nao abundara111¡ en1 S. Paulo. 
As primeiras minera~óes ao redor de S. Paulo, teriam 
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sido tao limitadas e aproveitando sómente aos Sardi
nhas a Antonio Bicudo, e a Clemente Alv:.ires, que nao ' - . poderiam influir no ideal dessa gente, como n ao impor-
1ava na economia da regiao. Podendo · quando muito 
deixar admissivel a possibilldade da existencia nesse 
f ormidoloso serta o, de riquezas, as qua es só in ter essava, 
enta o, a gente bahiana. , . . . 

Eis o primeiro degráu da evolu~ao do i deal p auhsta. 
E' certo, poren1, que, logo no .inicio do seiscentis1no 

se . come':(a a fallar em ·S . . 1Paulo, da "pratµ de Sa~ara~ 
bur;ú", .a cata da qúal Dom Francisco de Sousa f1.Z·era 
llartir André de Liao, mas a mott~ desse f ida}go de Be
ringel, ador1n ecera de novo esse Vlslurnbre, nao ch egan
do elle a acender as ambi~óes de um ideal n1ais eleva
·do, ao qual a alma paulista se conser vava in1permeavel, 
apezar de espica~ado de quando em quando, p elos r~
mores, que se r eflectiram até nos documentos a r espe1-
to das p edrarias de "iecoagibira", ou mesm o p ela pro
pria prata de Sabarabuvú, que ern 1654 o f ilho do velho 
Clemente Alvares, o capitao Alvaro Rodrigues do Pra-, 
do, foi em busca, ou ainda pelo ouro de Paranaguá, que 
Gabriel de Lara e Heliodóro Eobanos, apóz isso deman
daram, ou p ela muito teimosa serta respland~scente de 
Sabarabu':(ú, que dom Rodrigo procurou e1n 1681, eIIJ 
·seu lugar achando . a tetrica figura da inorte no Sumi-
douro. . 

· Nada disso desorientou os modestos limites, até1 

onde chegavam as humildes espera·n~as d?s ~loradores, 
sen1pre com a.fa, empenhados no ca<_;a ao indio, _para _as 
suas lavouras, que lhes chegavam para a subs~stenc1a, 
e para rnanter a prolificidade da raºª' que faz1a a po-
pulaºªº crescer sempre. . . 

A razáo, talvez, esteJa, em que, os pauhstas dessas 
éras, sem ter urna cultura limada que aprimorasse o 
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fino metal da sua intelligencia, como já dissemos logo 
acima, nunca desampararam o bom senso e o racioci
nio calmo e frio, cousas que, nao lhes deixaram que, se 
embalassem nos sonhos dourados de urna exagerada 
ambic;ao. Só depois, no seculo XVII no seu fim, quando· 
alguns exploradores felizes descobriram ricos alluvióes,. 
ousaram os paulistas dar mais curso á imagina<;ao, a. 
qual porem, para felicidade qelles, foi u1na faculdad~, 
que parece se ter conservado sempre em embryao.• De· 
facto pelos d,ocumentos é sénsiyel a mod~stia da 'imn
gina.c;ao entre os paulistas, nunca concebendo planos, .. 
que f acilmente poderiam ser levados a eff eito, por essa 
gente de virtudes excepcionaes. 

As entradas que "commettiam", os perigos que af
frontavam; os prodigios que realisavam, na cac;a ao in-. 
dio, do qu~ resultou o recuo do· meridiano, e a conquis
ta do ter r itorio, nunca foram cousas premeditadas e 
previamente imaginadas com objectivos certos e de
terminados, com linhas tra~adas de antemao etc. -
Nada disso é de se deprehender da linguagem dos do
cumentos, que laconicos em extrem'o, entret~nto fal
lara bem claro neste particular. 

Partiam as expedi~óes a cata do indio, e sem sen
tir a gran<;liosidade dos seus feitos, embrenhavam-se no 
longinquo sertao, o fazendo com urna naturalidade qe · 
espantar a' quem· n.ao esteja fa~iliarisado .com· os do .. · 
cunientos. . 

A imagina~ao foi pois 1.una faculdade pouco des
envolvida, entre os paulistas. 

Talvez porisso, nada conseguiu crear essa popu
la~ao do planalto, que nem ao menos de si e das pas
sagens da' sua historia soube deixar vestigios se
quer. 

I 
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O seculo dos setecentos, trouxe, entretanto, com a 
rapida successao de acontecimentos transmutadores 
dos sceuarios da sua historia, urna brusca mudan~a na 
mentalidade paulista, que acompanhou a transfigura
~ªº soffrida no planalto com a descoberta do ouro nas 
g~raes, trazendo como natural consequencia a genese 
de um novo ideal, o qual de muito ultrapassava o que 
havia acalentado o povoamento e presidido ao ban
deirislno de prea, porque a an;ibi<;ao era o seu elemento 
prünordial, ~ se arnpliava .n _ medida qt~e a ilnagiµa~ao 
,galgava os degráus do seu processo evolutivo. 

· Quera, en tao, em S. Paulo nao sonharia com o re
brilhar do ouro dos soccavoes mineiros, situados a tao 
curta distancia, que dos altos tópes da Mantiqueira, 
com a vista se poderia abarcar todas aquellas nascen
tes doiradas do Doce, do Parahopéba, do Pará , do S. 
Francisco, do Verde, dos rios das Velhas, do das ~1or
tes, etc., de onde tantos paulistas voltavam com as ves
tes ainda polvilhadas, resplandescendo a poeira metal
Jica do ouro? 

A ambi~áo cresceu, o rastilho do desejo de enri
quecer se propagou com rapidez, e o ideal do ouro at
tingiu o meridiano, substituindo o humilde e mediocre 
ideal rural, que subsistira até entao, acalentando o uti
litari~mo paulista. Com isse as expedi<; oes se succede
ram, até reduzir a anemia o plan~lto, exsangue pela 
e1nigra~ao em massa, para as terras dos "el-dorados" 

Nao muitos dahi voltavan1, pois que os estabeleci
mentos extractivo-industriaes paulistas se succediam 
nas minas, das geraes de Goyaz, e de Cuyabá, e quando 
saciados, ou quando os seus mananciaes esgottados, os 
mineradores já estavam fixados ao sólo, com planta
~6es de cereaes, e cria~oes de gado, de modo que nao 
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mai~ lhes. interessava volver ao planalto, onde já náo 
h~VIa ma1s Ia~o de .propriedade territorial que o attra
h1sse, urna vez gue haviam ahí tudo vendido para emi
grar para as minas á cata dos descobrimentos e mine
ra~ao. 

Os. que voltava_m, entretanto, e que nao haviam cor
tado a1nda o cordao umbelical que os filiava a regiáo 
paulistana, ahi inantendo as~ sua~ vetustas fazendas de 
cultura e de cria.~ao, o~ que tinham ainda la~os d~ p~-· 
rentesco que os 1mped1am de se seggregar para long e;. 
na v<>._lta achavam a de~adencia: e a despopula~ao. 
. O planalto havia cessado de sér um nucleo rural 
P?r excellencia, onde se se concentrav.an1 todas as ener
g1as de urna gente puja.~te, para se manter apenas como 
en.treposto com as minas que lhes haviam sugado a 
se1va. · 

Assün , só as villas do planalto se mantiveram a 
custa do bafejo das minas, servindo-lhes de mercados 
d~ importa~ª.º J?.ara as suas necessidades que nao po
diam ser sahsfe1tos com os artigos, in loco, produzi
dos, taes como armamentos, vestuarios, instrumentos de 
Iayoura, e mesmo alguns generos alimenticios, como <> 
trigo, o sal, etc.; ou de exporta~ao, onde eram fundidas 

, as arrobas de metal extrah\do, e cobrados os quintos,. 
ek. · . ' ' . 

Eis em que consistiu o ;motivo de vida das aggre-
mia~oes do altiplano paulista. . 

Os Inoradores .ruraes que . nao se havian1 abalan-
9ado ás minas, correndo em busca da fortuna, foram 
os que se haviam impermeabilisado ao ideal collectivo 
a ambi~ao descommunal da epoca. Esses, e os que vol~ 
taram das minas enriquecidos, hem como os que do 
p!analto mantinham empreza de ininera~áo, nas mi-
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nas, ou por sua conta propria, ou emprestando dinhei
ro a juros aos mineradores, como capitalistas, (tal foi 
o caso do dr. Guilherme Pompeu,) formaram as po
pula~oes setecentistas d? plana~to. Naturalmente aq~el
les, os que nao se hav1am de1xado tentar pela m1ne
ra~ao, se conservando fieis as suas pequenas lavouras 
desinteressando-se pelas explora~oes mataliferas, e li
mitando-se a ratina rural que seguiam pelos moldes 
11erdados dos seus paes, avós, bisavós, etc.; ioram aos 
poucos .ge empobrecendo, com o ·paulatino enfraqueci
m e11to' das suas' fazendólas, cuja decadencia o sete
~entismo foi a testemunha; até se nivelarem com as 
baixas camadas sociaes,' a ellas se encorporando, olvi
dando por completo as suas origens gloriosas. 

Os enriquecidos nas minas, dellas hávendo retor
nado ao planalto, bem como os que desta regiao capi
talisavam emprezas lucrativas de minera~ao, foratn 
os ,poucos que conseguirallJ se manter no mesmo ,nivel 
de seus antepassados, formando um nucleo que gr~~as 
a fecundidade, e aos cabedaes que haviam reunido, com 
o correr de um se<(ulo poude retomar o movimento ex
pansionista paulista se fazendo sentir no seculo XIX 
coma planta~ao da lavoura de café, no nosso uberrimo 
Oéste. 

Durante o setecentismo, entretanto a popula~ao do 
planalto consistiu apenas nesse .nucleo citado, a prin
cipio bem minguado, a frente daquella gente, quemen
cionamos como desinteressada da fortuna e aferrada 
as suas lavourinhas ao redor das villas, gente essa sem 
ideaes, sem descortino, sem ambi~oes, deix_ando inco
lor essa pagina da historia do ·planalto. Por esse moti
vo, essa regiao privilegiada da colonia brasileira, nao 
foi chamada a cooperar nos ideaes nativistas que pu
xaram o carro da independencia. 
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A conjura~ao mineira, nao produziu a menor im-
pressao no marasm·o da indifferen~a no planalto. Os 
moradores tudo acceitavam impassiveis dessa metro
pole egoísta e incapaz de bem os governar. Persegui
~óes, abusos, extor~oes latrocinios, taxa~oes exagera
das, e!c., nada. a~rancava um gesto de r evolta dessa po- . 
pula~ao oppr1rmda, que se submettia sem alimentar 
esse i?eal de liberdade, que das alterosas, desabrochou 
nos f1ns do seculo XVIII, e reflectiu em Pernambuco 
em 1817 (1). Por fim veiu,o saccrosanto movimento dos 
Andradas, dos Ledos, etc., o planalto dormia, ainda, 
sel? sonhar ao menos com esse estado de alma, que 
a~1tava o resto ~~ Brasil. N~m um só vulto desse pe
riodo aureo, se f1hava as estirpes do planalto, e muito 
men?s a esta regiao. S. Paulo foi o palco da indepen
dencia, mas os autores, e os actores desse episodio, nao 
pcrtenciam á terra. 

A razao de . tudo i&so, é claro, está en1 que o pla
nalto pela maior parte era povoado de gente sem cul~ 
tura, sem ideal, se1n imagina~.ao, só escapaü.do desse 
empobrecimento inoral intellectual, um pequeno nu
cl~o dos pertencentes á estirpe dos enriquecidos nas 
minas, os quaes, se espalhavam pelas muitas vilias do 
planalto, e nao podiam pelo sen numero diminuto fazer 
peza~ o.seu concurso que só mai~ tarde com a evolu~ao, 
~ pr1n,~1palm:nte, com a fecund1dade propria do pau
hs.ta, h'.nha: nao so que apparecer como tambem qe do
minar. 

Assim, em synthese, vemos que, no planalto sónien
~e em fins do seculo XVII, e inicio do seguin te, vibro u 
intensamente a alma paulista, sob o vigoroso impulso 

(1) Washington Luis - "Capitanía de S. Paulo" - 5. 

; 
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de um ideal que a attrahia para a explora9áo dos ricos 
Pactolos. . 

E tao forte teria sido essa emoc;ao psycholo~c~,. 
que o paulista até. entáo semp;e orientado pe~os. l~m1-
tados fins econom1co-commerc1aes, que lhe pe1m1ttl~m 
apenas, viver livre da miseria, ultrapassou de .1nu1to 
essa fronteira do utilitarismo, para chegar .ª v1~lum
brar com a f ulgurancia :meteorica, e passage1ra, e ver
dad~ a idéa de urna p~tria nova (1), phenomeno que 
prod~ziu os primei~os movimentos nativistas no B.ra
sil, cóntra J?ortugal, e semente plantada em terr.eno fe~.., 
til, porquanto o facto do plai¡ialto se achar m.1:1to ma1s 
isolado da terra luza, do que as outras reg~oes colo
niaes, ahi .foi creada urna mentalidade toda diversa, ~~ 
que as outras partes brasileiras originaram, em estre1to 
contacto com a inetropole, como vivia1n . 

A causa de ordem psycologica apontada teria ser
vido de excitamento ao estado de alma do planalto, em 
relac;ao a metropole, de modo a .se succedere!ll n~ ini
cio do seculo XVIII esses movimen tos nac1onahstas, 
que se originaram na. acclamac;ao de Amador Bueno da 
Veiga, na expedi<;ao do rio das Mortes e guerra d~s 
Ernboabas. 

Como dissemos, esses phenomenos tiveratn a ra- . 
pidez meteorica, em vir~ude de h~ver o Rein~, adopta
do em relac;ao aos pauhstas, medidas de varias ordens. 
as quaes a·deante, estudaremos, de In?do a ~or~al:os 
mais sub1nissos á governanc;a m etropolitana, dun1nu1n
do-lhes o isolamento, e tirando-lhes as prerogativas de 
governo tle relativa autonomía, cousa que gosavam em 

(1) Acclama~áo de Amador Bueno da Veiga ; - expedi~o 
ao Rio das Mortes - e Guerra dos Emboabas. 
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virtude da insignificancia dessa regiao em relac;ao aos 
dominios coloniaes portuguezes. Logo o paulista teve 
-0 seu espirito de ideal evoluido, na senda do utilitaris
mo pratico, se desinteressando das cousas da gover
n anc;a, a cuja gente tributava o mais solemne respeito, 
o que lhes restringía o can1po de actividade, ás occupa..: 
yOf:'.S das quaes poderiam auferir resultado p ecuniario. 

Disso, necessaria1nente, se gerou o espirito do pau
lista, saturado de1iniciativas pralitas, facihnente obser
vaveis ' na Historia, o qual, ainda qu·e~ desprovido de 
grande poder de imagina9ao, o permittiu a se elevar 
.muito acima do nivel do brasileiro no concernente as 
realisac;oes praticas, e progresso material, ficando, po
rem . em situac;ao evidentemente . inferior, no que diz 
respeito aos surtos poetico-litterariqs, e outr os lavor es 
dependentes de forc;a de in1agina9ao. 

Assim, antes da descoberta das minas o p aulista 
modest~ente só tinha por ideal as suas p equenas la- -
vour as e diminutas criac;oes. 

Com a explorac;áo do ouro, o ideal paulista se ele
vou de tal maneira, que transbordou do t erreno utili
tario para o politico, resultando inumeras inanif esta
~oes, que sem a rapida intervenc;á@ da metropole, tra
riam como consequencia utn s~paratismo antes de se
tecentismo chegar ao fim do primeiro quartel. 

Essa n1esma explorac;áo dos terrenos auríferos em 
Minas, em Goyaz e em Matto Grosso, debilitando o pla
nalto, espalhando os componentes da gente paulista, 
p or um territorio immenso, mergulhou a regiao em urna 
indifferenc;a, sem ideal politico, curtindo os morado-
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res na subserviencia á patria luza, a decadencia da 
regiao, até que varias circum~tancias entre as quaes a 
magnifica f ecundidade propria da ra<;a, trouxeram a 
prosperidde e a expan~ao do seculo XIX, a qual sem 
soluc;ao de continuidade até boje perdura em um mo
vimento ascencional, inegualado, jamais, por qualquer 
outro povo. 

* * 

Nao ha a ' menor duvida que o e:xcessivo respeit.o á 
governan<;a, haja sido um. tra<;o do caracter p~uh~ta 
manif e~tado alternativamente no decurso da h1stor1a. 

1 • -
Os povoadores, gente modesta, e sem 1nstrucc;ao, 

no Reino ·sempre opprimidos pelas classes, 1que mono
polisavam o poder, nessa epoca de. primado abs~luto 
da aristocracia, tinham que ao em1gr ar trazer a1nda 
quen te, esse temor reverencial, em Portugal, tributado 
por gente das suas classes, aos membros do governo; 
- assim, é natural que chegados esses povoaid~res ao 
planalto, e ahi isolados, se mantive~se ~sse senbmento 
imbuido na inassa collectiva dos pr1me1ros moradores. 
E' palpavel o modo, por demais, respeitoso, e todo sa
turado de reverencias, e de submissao, com que os nos
sos antepassados primiévos nesta terra, tratavam nao 
só os representant~s do poder r eal, como os f~dalgos 
do quilate de Martim' Affonso de Sousa, de I ... opo de 
Sonsa, de D. Francisco de Sou,sa, etc. 

A sociedade, por elles constituida, porcm, necessi
tando de urna orientac;áo governativa, que deveria ser 
propria, em raza o, da insignificancia da colonia do seu 
muito af astamento em que se achava dos centros de 
civilisa<;ao e da governan<;a, os P?deres cr~ados para 
prehencher essa, func<;áo nee:essar1amente hnham que._ 
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ser formados por gente escolhida, por q)ualquer forma, 
dentre os moradores . (os juizes, os capitáes móres eram 
nomeados por merces, aquelles vitalicios e estes perio
dicos, os cargos da governanc;a municipal, porem eram 
suppridos por elei<;áo dentre os principaes), excep~ao 
naturalmente da gente que a metropole para exercer 
cargos dependentes do Governo de Lisboa, cousa aliás 
que pelos motivos expostos foi inuito raramente leva
da a effeito. . 

Nestas condiyoes está claro que essa sociedad~ do 
planalto, dirigida por gente escolhida, vitalicia ou . pe-· 
riodicamente, da inassa de povoadores, tinha que, ser 
calcada em bases as 1nais democraticas, visto como os 
dirigentes eram sempre da mesmo extrac<;ao, que os 
dirigidos, com estes relacionados por estreitos la<;os de 
intenso parentesco, e de amizade certa e comprovada, 
possuindo identicos meios de vida, e de haveres; sof
frendo as m esmas consequencias da adversidade, ou 
gosando das mesmas regalías da felicidade e alem do 
mais se alternando no poder para exercicio do qual 
annualmente as efeic;oes dos · diversos cargos da gover
nan<;a, de modo que o governado de boje seria o go
vernante de amanha, e vice. versa, ( com excep<;ao dos 
juizes das varas de orpháos, que eram vitalicios, po
rem sempre escolhidos da massa dos moradores). 

Esse regimem, pois de :vérdadeiro, self government, 
saturado da de1nocracia, na maís an1pla accep~aó da 
palavra, cousas que· resaltam clara e positivamente da 
leitura da docui:nenta<;ao de publica~ao official, e que 
era, aliás muito raramente _perturbado p ela interven
~ªº da metropole, ou' pelos poderes mais cen tralisados 
da colonia, tinha necessariamente que f azer evoluir a. 
alma popular deante dos poderes constituidos, modifi
cando-a nos seus aspectos de rever encia e submissao 
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dos primitivos. c?lonos. qui~he1:1tistas, para irn~uil-a de 
altivez, de espirito avido de liberdades e de indepe.n
dencia ciosa de suas prerogativas, etc., que os pauhs
tas do' planalto, evidenciaram nas suas continuas re
voltas contra a governan<;a, em virtude de actos e1na
nados della, que eram considerados lesivos aos interes
ses publicos, nas qua es á f or~a e á mao armada, o P?
vo amotinado obrigava os governantes a pensarem ma1s 
acuradamente nos seus deveres de zelar, acima de tudo 
pelos interesses populares, que lb.es haviam sido con-
. fiados em elei~óes. f 

Desses acontecimentos violentos, occorridos no 
seiscentis1no, por occasiao de serem enviados ouvidores 
e corregedor'es novos ("Actas", vol. VII, 205), bem como 
a proposito da altera~ao do padrao monetario ("Actas", 
vol. VII, 388 e 454), e das constitui~óes de trusts, d~ te
cidos de fazenda, os quaes exploravam os consumido
res paulistas ("Actas", loe. cit. 420), e outras revoltas 
populares, como a repressao ao monopolio do sal, por 
Bartholomeu Fernandes de Faria, (isto já no inicio do 
setecentis1no), a expulsao dos jesuitas, e a do vigM"io 
Albernáz, o caso do ouvidor Souto Maior, o de Timo
teo Correa, etc., esteretypam esse espirito altivo de li
berdade e independencia, que . absolutamente nao se 
cllrvava ante os poderes da governan<;a. Muito typico 
é o caso d fl Salvador Correa de Sá e1n 1661, a quem os 
paulistas nao queriam receber, mandando-lhe a rude e 
intempestiva resposta que "si tinha algumas ordens de 
S. M. que as mandasse de .Santos". 

Seriara palavras bem dignas de descendentes da
quelles que respondiam ao seu rei: "nós que separa
dos valemos tanto quanto vós, e que reunidos valemos, 
mais do que vós ... ¡. 
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Esse caracteristico tao bem accentuado no pau
lista do seiscentismo, e do inicio do setecentismo (ac
clama~ao de Amador Bueno da V eiga, o caso do sal, 
etc.), quando se relacionava com os governos regionaes 
e mesmo com os coloniaes do Rio de Janeiro (1), sof
fria inexplicavel contraste com o modo, pelo qual n~ 
decurso do setecentismo se submettia a autoridade ar-

(1) Ve1n tnuito a proposito, aqui repetir a cita~ao de ·Fro
ger, ja feíta ·por Oliveira Vianna ("P.opula~óes Meridionaes'\ 
215), da sua 'fRela~io de uma viagem feita ·em 1695, 1696 e 1697, 
ás costas da Af rica, Estreito de Magalháes, Brasil, Cayenna e 
jlhas Antilhas": 

S. Paulo tira .a sua origern "d'un assemblage de 
brigans de toutes les Nations, qui peu a peu y ont 
formé une grande Ville et une espéce de Republique,. 
ou ils se f ont une loy de ne point reconnaitre Je 

• Gouverneur". 

Paulo Prado assim se exprime no "Paulistica", pg. 24, so-
9re este tra~o da psycologia paulista: 

"Esta semente de independencia, de vida livre e 
de falar alto e f orte, ge1·minou e fructificou durante 
dois seculos na historia paulista». 

Oliveira Vütnna · n1uito bem divisou essa face da psycologia 
, do paulista, ao se referir ·a elles na pg. 40~ do set, "Popula~óes 
·11.eridionaes ", da seguinte f órma: 

"O ardor aventureiro do lu~o, po:r exemplo, de-
.pois de transmudar-se na combatividade impetuosa 
do bandeirante, cae aos poneos e, no IV seculo, se 
estingue totalmente á medida que o. ~e~en~arismo 
agricola realiza a sua obra de paz e c1vil1sa~o. Por 
outro lado o antigo lealismo· peninsular, sob a in-
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bitraria, abusiva e aladroada dos representantes rei
nóes, na governanºa da terra. 

Essa submissao, parecia um retrocesso ao caracter 
primitivo com que o p9voador quinhentista vinha satu
rado. 

No setecentismo, os paulistas, outróra tao altivos, 
sobranceiros, independentes, arrogantes e malcreados, 
descendentes daquelle filho de Ramalho, que em um 
rasgo de ou.s~dia djsser~ que acabaría com a Santa Jn
quisi9ao á frexadas, filhos daquella "gente desalmada 
y alevan.tada - que no hace caso ni de las leys del Rey 
ni de Dios, ni tiehen que ver ni con justicias mayores 
deste estado . .. ", nao esboºavam o menor gesto contra 
as extorºoes dos exatores reinóes, contra os abusos Íl~
qualificaveis do poder real, que como tentaculos aVI-· 
dissim os, se estendiam atravéz do Atlantico, a té o pla
nalto, para abarcar os doirados quintos. 

A ahna paulista de arrogante se transformara em 
submissa, e o bellicoso impulsivo intractavel, e insu
portavel de outras éras, se transfigurára no humilde . 
cortejador do poder, nao ousando clamar contra a igno
minia dos gatunos, que lhes sugavam o fructo de tanto 
esf or~o e sacrificio. 

fluencia liberal do meio americano, reveste-se de 
dignidade e alt'ivez desconhecidas ao cortezanis1no de 
ultramar." ' 

"O governador Geral, Camara Coutinho", diz Taunay, "S. 
Paulo nos primeiros annos", 76, "a declarar escandalisando e 
naturalmente exagerando a d. Pedro 11: "a villa de S. Paulo ha 
muitos annos que é republica de per si, sem observancia da lei 
nem uma, assim divina, como humana." 
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Duas foram as causas concorrentes para este avil
tamento: 

A selec~áo regressiva, e despopula~ao soffrida pelo 
planalto com a emigra~áo para as minas, e a modifi
ca~áo do aparelho governamental do planalto, com a 
din1inui~ao do isola1nento da m etropole. . 

Aquella já estudamos de sobejo, e já de sobra ve
rificamos os seus eff eitos na evolucao da nossa popu-
lacao. 'r ej amos a segunda: . " · 

.> o planalto paulista represen:tava vara o r eino luzo& 
·e mais accentuadament&1para a monarchia dos Felip
p es, urna partícula insignificante, perdida na vastidáo 
immensa dos 1nesmos, sem a menor importancia, sob 
·qualquer ponto de vista que fosse ella encarada, já nao 
r epresentando a menor fonte de renda para a Coroa, 
cousa que nao acontecía ás ricas regioes do nordeste 
brasileiro, ou ás opulentas colonias da India, do Perú 
ou do Mexico, cuj os proventos r eflectiam brilhan te
men te na vida peninsular. 

Sem densidade de popula~ao apreciavcl, e desco
n hecendo-se entao a magna importancia do movimen 
to expansionista bandeirante, o qual era encar ado sob 
o unico aspecto de perseguíºªº ao misero incola, o pla
nalto paulista representaría para as m etropoles de Lis
boa ou de Madrid, apenas como um ínfimo nucleo de 
·pobres e se~i barbaras moradores de ra~a iberica 
que viviam as tropelias co,m os indios, jesuitas e malo
queiros hespanhóes, se111 a menor influerici.a na marcha 
regular nao só da metropole, mas . até da c9lonia, que 
só se resumía nas capitanías uberrimas do nordeste. (os 
proprios hollandezes nao se dignai:am a lan~ar os olhos 
para essa regiao, que mais parecia um covil de ban
didos como dizia Schmidel do que um f óco de civili
-sa~ao européa). 
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A sua parca popula~ao, a sua pobreza de recursos 
de qualquer especie, faziam dessa parte elevada da ca
pitanía vicentina, um lugar esquecido, e entregue ex
clusivamente quasi, a si mesma, ou ao donatario, que 
tambem só cogitava de auferir os lucros aliás, bem ma"f· 
gros que o seu feudo comos seus frageis elementos lhe 
poderia proporcionar, em compara~ao com os produ
zidos pelas capitanias de Pernambuco, Babia, etc. (l) 

O'r a isso resultaría para o planalto um governo 
proprio, com muita independencia de ac~ao, exercido. 
por ele~n~ntos de1nocrati.cam~nte tirados do proprio 

(1) A pouca importancia do planalto sob o ponto de vista 
economico en;i rela~áo as demais partes da colonia, se resalta 
deante da estatistica de accordo com dados colhidos em Ganda
vo, em fins do quinhentismo, pela qual se ve que a inferiorida
de· em popula<;ao é notavel, . mas que f ormidavel e f ora ~essas 
propor~óes é a superioridade en1 fontes de riquezas das de
n1ais regiocs. 

Capitanias Engenhos Propor~o de U • 
genhos por tOI• . de canna habitantes 

ITAMARACA' 100 3 í 3.0 
PERNAMBUCO 1.000 22 

1 
2.3 

BAHIA 1.100 18 1.63 
ILHÉOS 200 8 j 4.0 

r ESPIRITO SANTO 180 1 1:80 
R. DE JANEIRO 140 

1 S . VICENTE oooc•) 4 1 0,80 

( * ) Southey, vol. II, 688, diz que S. Paulo en1 fins do seis
centismo tinha 700 habitantes. 

Estatistica essa que confirma a que se encontra elil Falcáo . 
" Livro de toda a fazenda, etc." acer ca do or~an1ento da despeza, 
do Brasil em 1607: 
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povo, muito raras vezes ahi se iiniscuindo os poderes 
centraes, de modo que esse governo a utonomo paulis
ta, criou urna mentalidade popular altiva, indepcnden
te) liberal, que se dirigindo aos governantes da terra 
de igual para igual, só 1nuito de longe tributava um 
culto mais apparente e vistoso do que r eal, a "S. Mages
tade el rey Nosso Senhor", embora f osse elle portuguez 

PERNAMBUCO 
ITAMARACA! 
PARAHYBA 
SERGIPE 
RI O GRANDE 
BAHIA 
ESPIRITO SANTO 
ILHÉOS 
P ORTO SEGURO 
RIO DE JANEIRO 

S . VICENTE E STO. 
AMARO 

' 12 :528$417 . l 
398$660 

2:255$070 
296$000 

3:255$180 
19':732$600 

353$120 
40$000 
40$000 

2:015$000 

1 :467$820 (O planalto n~o 
absorveria nem a 
metade desse nu
mero refer ente a 
2 capitanías.) 

42 :351$867 

Sobre isso, diz Oliv. Vianna no seu "Evolu~ao do Povo Brasi
leiro", 57, : ''E' assim que na capitania de Ilbéos ha, na I se
culo, para cerca de' 500 moradores apenas dous engenhos: N.q 
capitania da Babia, para' urna popula~áo de quasi 3 . 000 familias 
h a, na mesma epoca, apenas 76 engenhos e na de Pernambuco, 
n uma popula~ao de 2. 000 moradores apenas 60 engenhos." 

Gabriel Soares, o velho chronista, . diz que na Babi~, em 
1587, havia "mais de cem moradores que tem c~da anno de mil 
eruzados até cinco mil de renda" (de 400$000 a 2:000$000 r eís) , 
~' e outros que tem mais; cujas fazendas valern até cincoenta e 
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ou hespanhol, A viz, Habsburgo ou Bragan~a, isso pou-. 
co importava. 

Se tal acontecia no seiscentismo, quando a pobreza 
e a modestia em recursos, faziam do planalto un1a ter
ra desmerecedora da atten~ao mei ropolitana, quando {). 
ouro das minas fez de S. Paulo e de seus satellites, fó
cos de irradiac;ao expansionista que se estendiam com. 
densa populac;iio, e m~rcados receptores do ouro co
lhido das e11tranhas da terra, bem co1no excellente en
trepostos de in1porta~ao e exportac;ao, P ortugal de Dom 
Joáo V, achou de bo:qi aviso dedicar mais attenc;ao a 
regia o, e modificar o systhema de go:verno, de modo .. ª 
diminuir o isolamento da gente pauhsta, que se conb
nuasse na ·mesma senda até entao trilhada com o avo
lumar da sua popula~ao, e outras circumstancias po-

sessenta mil cruzados e davantagem " (10 :000$000 r eis até .... ~ 
20 :000$000 r cis e 25 :000$000 reís e mais) . 

F ernáo Cardim em Pernambuco em 1590, diz que haviam 
" laomens muito grossos de 58 e 80 mil cruzados de seu" (de 25' 
contos a 40 contos mais ou menos) . 

Emquanto isso, nesse mesmo quinb'entis.1no, no planalto, en-· 
contramos, ao morrer: 

P ero Len1e, o velho, deixando so 36$9QO r eis, (100 cruzados).; 
Joáo do Prado, o velho, 144$660 reís, (400 cruzados ) ; Clemente· 
Alvares, 329$880 reis (800 cruzados) ; Fernáo Dias, o vclho, .... 
313,000 r eís, (750 cruzados); e estes foram os mais ricos. 

No seiscentismo pouca diminui~ao na pobreza : 
Antonio Raposo Tavares, o grande bandeirantc, com 170,5471 

reis, (500 cruzados); Antonio Bicudo, outro grande sertanist 
com 68$750 r eis, (150 cruzados) ; Manoel Pires, sogro de Rapos 
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deria co1n maior rapidez caminhar para o separatismo, 
cujos primordios, aliás a guerra dos ei:nboabas.' e .ou
tras manifestac;óes haviam já feito ouv1r os pr1me1ros 
accordes, que tiveram éco atravéz do Atlantico. 

Organisou, pois, um aparelho governativo,. que 
trouxesse o planalto para mais perto da commun1dade . 
portugueza , mais na dependencia reinól, procurando 
por todos ós m eios desnacion~lisar os se~s arrogantes 
e audaciosos 1nor adores, que tao pouco am igos dos p or
tuguezes sé liavia m ·mostrado em continuas e cada vez 
mais a1neac;ador as ·man.if esta\~óes, que se tr ansparecem 
na nossa historia, e mais particularmente se as estu
dar m os atr avez da documentac;ao de publicac;ao o~fi
cial. .(1) 

Tavares, ocm 660$000 reís (1.500 cruzado's) ; Diogo de Mello Cou
tinbo, outro emerito bandeirante com 880$000, (2.200 ·cruzados). 

Os mais r icos f oram : 
Pedro Vaz de Barros coru 1 :329~000, (3.000 cruzados); An

t onio Petlroso de Bar ros, filho d o ·precedente, coro 1 :000$000, 
(2 . 400 cruzados). 

No setccentisn10 com o ouro a r iqueza aug1n enlou de for mas 
a ven nos: 

Pedro Vaz de Barros, o néto, deixar 3 :000$000 r eís, (7 mil 
cr u,iados); Joáo Lcitc da Silva Ortiz, g~nr-o e. sociQ do .. Anb an
guéra, 3 :000$000 r eís, (7 inil cruz'ados ) ; lVIath1as Rodrigues da 
Silva. 11 :754$000 reis (28 111il cruzados). · 

, 1 

Con1parc1n-sc csscs algarismos co1!1 os que Gabri~l Soar es e 
Fernao Cardin1 assignalam para o qu1nhenh smo babiano e per 
na1nbucano. 

(1 ) Pelo alvara de 2 de Dezembro de 1720, a Capitanía de 
S . Paulo er a r eorganisada. 

" 
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Com o novo aparelho governativo, novos governan
tes era;rn enviados de Por.tugal, para a séde da nova Ca-' 
pitania de S. Paulo, no planalto gente extranha, por
tan to a popula~ao da terra, e munidos de poderes di~ 
cricionarios. Individuos astuciosos, hypocritas, sorra
teiros e prepotentes, taes como o foram Dom Rodrigo. 
Cesar de Menezes, Caldeira Pimentel, David Marques 
Pereira, Antonio Cardoso dos Santos, Godinho Manso,. 
etc. (Washington Luis, -_ "Capitanía de S. Paulo" -) ,. 
puderam com f aci}idade dominar os moradores da :re~ 
giáo; ja de n1uito enfraquecidos pelas selecc;óes emi
gratorias, para as Geraes, para Cuyabá, já nao fallan
do das que demandaram os curraes do S. Francisco,_ 
e os sertoes do Paraná, bem como. pelas novas corre,n
tes que de' Portugal procuravam as regióes· mineiras, 
passando obrigatoriarnente por S. Paulo, ahi deixando 
a sua influencia depressiva. 

Por essas razoes o morador, nao poude reagir, t.en
do de dobrar o cerviz, e adulterar ,o caracter. · (1) 

Por isso o paulista setecentista foi entibiando o seu 
animo, no que era mais rapidamente impellido, pela 
perda parallelá da velha bellicosidade da gen te planal-

Com a cria~áo da nova capitania, de Minas Geraes, a custa. 
exclusiva do territQrio paulista das minas, .e com a encorpora
~o a Capitania de S. Paulo de territorios, até entáo pertencen
tes a St. Amaro, do Marquez de Cascaes, o ph,nalt(), entrava n()o · 

· regimen commum, com iguaes prerogativas ás das outras capi
tanias, dependentes do Estado do Brasil, diz Washington Luis. 
("Capitanía de S. Paulo", 5). Para a sua administrac;ao foi en
viado um Governador, capitao general ad honorem, com auxilia
res 1nest~·es de campo, tenentes, etc. 

(1) Con ta va-se entre os velhos 1noradorcs paulist.as do se
culo passado, a seguintc narrativa, a qual ouvhnos muitas vezes. 
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tin~, a té se annullarem. por completo dean te dos poderes 
.constituidos, ignorando, sempre o seu valor e a sua for
~a. usó nes~a epoca os paulistas reconheceram o domi- : 
nio da coroa portugueza", diz muito sabiamente Was
hington Luis C'Capitania de S. Paulo", 19). 

Os dois irmáos Lemes, filhos do celebre "El tuer
io", foram os dois ultimos paulistas nos quaes ainda so
brevivía o espirito, da liberdade, ·que os tinha animado 
no seiscen.tismo. A prep9tencia de Dom Rodrigo Ct;sar 
os entumulou co1n a altivez paulista, da me$ma forma 
que a ignominia do governo ,aladroado de Dom J oao V, 
levára a morte desgra~ada ao vulto do Anhanguéra, ul
timo. bandeirant~ paulista, ~aquella pleiade de homens, 

. .• 

referida pelos nossos rnaiores, que a receberam por sua vez dos 
seus avós'. 

- Certa vez, a cheg~da de um novo Governaüor, a 1S. Paulo, 
na epoca do o uro, um dos mais abastados paulistas, f oi a pre
sentar ao governante as boas vindas, e ao penetrar na séde da 
Governan~a, tal vez no velho casará o que f ora de Dom Simáo de 
Toledo Piza, na rua do Carn10, perguntou a alguem ond,e se 
·achava o goverq_adpr que desejava c;umprhnentar. 

Este, que era a propria pessoa a quein o paulista havia se 
dirigido, e1npertigou-se e deu um tapa no chapéo, do morador, 
que náo sabendo com quem tratava, havia o conservado na 

·cabe~a. 

Vi u-se eutao un1 facto extraordinario, que teria tomado fei
<;áo muito diversa se tal cousa, houvesse se passado no . seiscen
tismo: 

O 'paulista enguliu a afronta, e náo reagindo, se limitou a 
~~= . 

Saiba V. Excellencia, que esta cabe!ra, nunca mais se co
brirá com um chapéo, de qualquer natureza. 

E o paulista cu1npriu até a morte as suas palavras, as quaes 
se revelam um. protesto contra a prepotencia, mostrara que a 
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dotados de um p hysico de a~o e de urna alma de bronze~ 
embaseados p or um caracter granitico. 

* 

O povoado~ .ªº attirar ao exilio perpetuo, a sua pes·
soa, a sua fam1ha, e a sua próle, na ancia de se ver li
bertado da , miseri~ rei~ól, pref erindo travessar .nas sel
v~s do .J?l~n~~to v1cent.1n9, toda ·a sorte de prova<;óes, 
nao pod1a del~ar de, ao tomar essa resolu~ao de en1i
grar, se temperar da mais profunda resigna<;ao. 

Qual a . jdéa, que porventura, poQ.er ian1 fazer do 
u.ovo mundo, deserto de civilisa~ao, mas prenhe de ye
r1gos ~e toda a sorte, e enevoado dos mais sombrios 
myster1os? Que dura necessidade senao a determinada 
pela crueza da lucta pela vida, poderia obrigar essa 

velha arroga~cia e alt~~ez de outróra, havia1n mor r ido c01n o . 
advento da riqueza auruera das· Geraes. 

J á b e1n distante, esquecido, estava o vullo formidavel de 
Borba Gato, nos sombrios alcantis do Su1nidouro a rcpelfr o 
desgravado fidalgo de Castello Branco. 1 -

. Dorn Jo.áo V, com muita habilidade soubera aproveitar as 
c1rcumstanc1as e cortar as azas a ousadia bandeirante. 

Paulo !'raclo, no ~cu " Paulistica", 99, . sobre isso, cita ero: 
corrobor~~ao as suas 1déas expendidas as palavras do governa-
dor Mart1 m Lopcs e1n 1777 ao Marquez de Lavradio: ' 
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" ... os paulistas de hoje já nao tem o n1es1no va
lor, e r esoluc;áo, que tinham os seus antepassados · 
que ~ostam de viver mais regaladamentc e que jÁ 
se nao expoem a passar em pelos trabalhos e des
commodos que tiveram seus avós." 
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gente, á resolu~ao de procurar arrostar com todas essas 
tenebrosas circumstancias ! ! 

Só, m esmo, os mais resignados poderiam resistir 
aos embates tumultuarios das desgra~as a1nea<;adoras 
nesse mundo desconhecido -; só os que revestissem 
a sua psycologia dessa rutilante armadura do fatalis-

. mo, que os tornava invictos na lucta, com a fér a, com 
o indio, e com abrupta natuneza. 

Só es&es que acceitando em toda a sua f rieza, o des
tino implacav~I, com todas as suas dolorosas conse
quencias, que os ünpellia, atravéz.· das vagas do r evolto 
Atlantico, embarcados no bojo fragilissimo de miser~s 
caravellas, e por sobre a muralhada cinzento-azulada 
e abrupta de Paranapiacaba, poderiam r esistir a essas 
ininterruptas escaramu~a"s com a desdita, ou a esses 
prelios sanguinolentos com a morte. 

"Seria o que Deus quizesse,,, eis o supremo lema ·. 
que o fanatismo religioso imbuia a alma fatalista do 
immigrante quinhentista. Tinham elles a convic~ao que 
os soffrer es terrestres, seriam recompensados paradi
siacamente, na vida futura. Magnifico sonho, desses 
nossos rudes e ingenuos antepassados, summo expoen
te até onde chegavam os surtos da sua e1nbotada ima
gina~ao. (1) 

(1) Er a a aln,1a iberica seleccionada, esse genio hespa
nhol apurado, o q;ual Henri· l\1azel, ("La Synergie Social e" ) nos 
descreve en1 pinceladas de f orte colorido. 

"Justo no mornento em que empalidece a estrella da Italia, 
wu outro povo se levanta para preencher um destino a elle 
i·cservado por toda a eternidade; é o hespanhol, isto I! o caste-
1hano, o portugucz e o cataláo. Elle ia dar ao mundo o cxe1n 
plo inexcedivel da energia p_olitica e artistica. 

Christovatn Colombo é apenas um accidente glorioso; ou
tros antes delle: Scandinavos ou Dieppenses h aviam tocado o 
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Foi este n1ais um tra~o da psycologia da gente, que 
ioiciou o povoamento do planalto. Gra~as a elle, pude
ram vencer todos os obstaculos que se lhes an tepu
nhan1. Seria, pois, natural que, todo esse espirito de 
resigna~ao, ás mais cruas consequencias da sor te, f osse 
saturando a alma da gente paulista que o havia her-
d~do dos povoadores. E essa resigna9ao, selectivamen
te se accumulava, de gera~ao em gera~ao, porque os 
que, se rnostrassem a ella ref raetarios, eram por qual
quer maneh~a eliminados, desqe que, nao se submetes
sem as leis implac,aveis do destino inexhoravel. 

O desanhno, equivalia a morte certa nessa corrida 
ver tiginosa,. p ela. raia quinhentista e seiscen tista, r eple
ta de form1dave1s obstaculos, e semeada de agruras. 

Assim o paulista filho de tal gente, criado, sob o 

Novo f\fundo ; a verdadeira causa das descobertas é a alma 
hespanhóla. 

Que se imagine esta frente amea~adora de pequenos r einos 
que desccm das montanhas, e depois de 8 seculos r epcllem pé 
a p~, sen1 desanimo, sem treguas seus conquistadores infieis. 
De _u1n mar a o~tro sem outro pensamento, sem outra acc;áo, 
senao essa lucta santa da qual a exaspera~ao crescente de dois 
desejos, o desejo de conquista acceso pela r etomada tenaz do 
sólo, e o desejo de conversáo excitado pelas 1nedidas renascen
t es que é pre~iso tomar contra os judeos e inouros. 

' . 
. Que álimento náo exigirá ess~ chamma, no dia em que Boab

d1ll, abandonou chorando a Granada? Porque o cnthusiasmo 
' desse povo . é virgem, elle. nao conheceu as décep~óes das cru
zadas; a 1n1ragem do Occidente o vae levar; como a miragen1 
d? Oriente. levouA a Fran~a; ajuntae o fervor mystico, a. ambi
~ao dos r c1s, a sede do ouro, o amor aventuroso de urna cava
laria pobre e desoccupada. E' a epopéa dos navegador es e con
quistadores que se abre. A energia dos maiores italianos é ver 
dadeiramente pouca cousa ao lado dos Vasco da Gamma dos 
Albuquerques, dos Cortez e dos Pizarro ... " ' 
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imperio das mesmas idéas, attravessando os mesmos 
transes dolorosos, decorrentes do local, e principalmen
te da absoluta falta de recursos, que os fazia um modo 
de vida, apenas ligeiramente, superior ao dos selva
gens co-habitantes, era desde o ber~o m ergulhado ness.a 
resignavao, a qual foi indubitavelmente um d?s mo~1-
vos psycologicos da sua grandeza, porque fo1 ella o 
maior obstaculo a que o desanimo e o desespero en
trassem no planalto. 

~ 

O paulista desses seculos longinquos, a tudo se re-
signava, mas jamais~ o desalento ousou bater -lhe as 
portas. 

E' a resigna~ao, das virtudes maximas, que atravez 
dos seculos vem aureolando a fronte energica dos fi
lhos do planalto, quer élle embrenhado nas selvas dis
tantes do sertao gigante, sobrassasse a escopeta fume-' 
gante ou o pezado grilhao de aprezador, quer elle tos-·' 
tado pelo sól candente do centro-continental empu
nhasse a batéa ou o alviao de mineiradoi1-, quer a ca
vallo cotresse pelas caatingas ~o Piauhy, ou pelos cer
rados bordejantes do S. Francisco, volteando o la~o 
de campeador, em busca do gado disperso . de seus cur-. ' raes abundantes. 

E' a supre1na virtude, que imbue, ainda o paulista 
do seeulo XIX, quando entranhado nos sertoes agrestes 
da terra ~oxa, · derruba a m~tta-virgem, e forma a Ja
voura de café, cuja ·prodtt<;ao· aguarda~ resignadamen
te, por cinco annos interminaveis, para depois de/ vice
jante, ondulando qual um mar revolto, por sobre ?s 
chapadoes do nosso hinterland, vel-a exposta, em d1a 
de borrasca ao exterminio pelo granizo crepitan te, ou 
em noite frígida pela geada maldicta, ou prejudicada 
pela secca, ou pelas chuvas em excesso. E esse m esmo 
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lavrador do seculo XIX, explorado aladroadan1ente pelo 
intermediarios, victima constante das con'tas de ven
da, prec;os baixos, café desvalorisado, salarios altos, 
aboli<;ao da escravatura, etc., a tudo tem sabido resis
Jtir co1n resigiia<;áo monumental, persistindo sempre na 
lucta pela prosperidade, que· finalmente tao m erecedo
ramente lhes tem coroado os esfor<;os, em tao f lagran
te contraste com o resto do Brasil, impotente na lucta 
contra as circumstancias mesologicas. 

· Eis o trac;o, que as erosóes nao puderam desvir
tuar, na alma paulista, que, até hoje insulada, perdida 
nos rincóes do Mogy Guassú, do Pardo, do Ticté, e do 
Paranapanema, e m ergulhada nos latifundios de café 
e de gado, é de observar. Essa faculdade extraordina
:ria e adnliravel, chegando as raias do estoicismo, é a 
''unica cau'sa que da alma, lhe varre o desanimo e o des
alento. 

Mas a resignac;áo, sem .a fortaleza de um animo te
naz e inquebrantavel, seria apenas um facil meio ·de 
acomoda<;áo ao desengano e urna fa~uldade, apenas, 
capaz de eliminar os máus effeitos das desillusóes, mas 
nunca urna alavanca de trabalho proficuo, de empre
h endimen tos arrojados, e principalmente de iniciati
vas difficeis e de exito demorado. 

Sem esse animo formidavel, ao lado da fatalista 
resignavao que o caracterisava, seria impossivel aos . 
íbericos de selec<;ao povoar o planalto; -~ porque se, 
haviam, tambem, arrostado os perigos de urna em
bryonaria navega<;áo, em um oceano infindavel e igno
to, os ibericos colonisadores das capitanías do norte, 
nao passaram de estreitissima faixa mariti~, em
quanto que QS invasores do planalto, nao se de1xaram 
a ten1orisar pela :féra catadura da nossa natureza, e 
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pelas alturas agrestes e alcantiladas de Paranapiaca
ba, deixando o litoral, onde lhes sobravam terras para 
a lavoura do assucar, se tivessem preferido urna situa
~ao mais acomodada, np convivio com o europeo e mais 
em contacto com a governan~a da colonia e principal
n1ente com o reino. 

Os seus descendentes bandeirantes se nao herdas
se1n esse animo forte e essa homerica tenacidade, nao . 
poderiam ter levado a bom termo os _ capítulos do ban
deirismo. Foi essa heran~a que fa~lou pela boca do 
Anhanguéra, ultimo vulto f ormidavel do handejrismo 
no occaso: "descobrir o qu.e buscava ou morrer na em
preza". (Washington Luis -, "Capitanía de S. Paulo"). 

Desse animo varonil completado pelo referido espi
rito de resigna~ao nasceu a te1nper<a do bandeirante do 
seculo XIX que plantou_e cultivou a 1avoura de café. Da 
liga desses dois tra<;os profundos da psycologia do pau
lista se formou o cimento o inais rigido que concretisa 
peremnemente os alicerces da nossa grandezq. 

Da coincidencia de, nos mesmos individuos sv1nhio
ticamente participarem esses espii·itos se originara111 to~· 
dos os capítulos fulguran les , dos nossos fastos. 

Sim, porque a resigna~ao fatalista eliminando os 
resultados funestos das desillusóes, de muito diminuia 
as agruras que a tenaeidade tinha a vencer:, de 1nuito 
arnenisava a via saeta dolorosa que se tinham proposto 
a trilhar,. e modo a amesquinhar o esfor~o a despender. 
Se as difficuldades se antolhavam, nao importava. Ha
viam de vencel-as, pois que por-maiores que pudessem 
ser, com ellas se conformavam, e que as reduzia, nas 
suas propor~óe~ quando projectadas no espirito do ban
deiraute do descobridor, ou do plantador do café. Assim 
se tornava mais doce, e mais amena a vereda do sacri-
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ficio, e m enos ~spera a senda bravia que a fortuna lhes 
tra~ara na vida. 

Com essa psycologia era impossivel deixar de 
vencer . 

o povoador que troui~ p~r.a o planalt? a semente 
da civilisa~ao, nao era um 1nd1v1duo guei:re1ro, e aman
te de r efr.egas. Muito longe disso, elle v1nha com mu
Jheres e crian<;as, para ·se estabelecer no extremo sul 
alicerces de urna vida · nova, onde pudesse em paz c~l
tivar as suas pequenas lavouras e apacentar os seus m1n-· 
guados r ebanhos. . 

N essas · disposi~óes teriam viudo os Garc1a V elho. 
os Bayao Parente, os Preto, os Cunha, os Prado, ,os 
Bueno, os Pires, etc., procurando nas labutas do so!o 
piratiningano, o que lhes faltava no am anho se~entar10 
das suas quintas do Douro, charnecas da Galhza, po
mares da Estremadura e da Andalusia, ou nas aldeias 
do Alemtejo. 

Trazida para um meio agreste, a que nao esta!ª 
habituada, essa gente, aventurosa certamente mas nao 
bellicosa, teve que se adaptar a elle, com o que o seq. 
caracter soffreu a evohu;ao por vias bem differentes, 
das que sonhavam ver trilhadas, quando das aguas la- . 
macentas do Téjo, ou da placida embocadura do Gua
dalquivir, cingr~ram . 'nas carav~llas, demandando 9' 
Atlantico, se1n f1m, tenebroso e immenso. 

Mal pisavam os areiae~ das. praias vicentinas,. e já 
a lucta com o indigena feroz e indomavel, os obr1gava 
a largar a arca de immigrante pobr~ para correr ao 
desensarilhar dos arcabuzes, e maneJ ar coro presteza; 
a espada. E se apenas no litoral a situac;ao era de guer-
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ras e ~e bellicosas exp~ctativas, nao só contra o gentio, 
-inas a1nda ?ºm os corsarios f rancezes, inglezes e fla
mengos, ma1s ~e exacerbou ella, ao galgar o povoador 
a frago~a c~rdilheira que marca de negro pardacento 
no azuln~o !1rmament<~ as fronteiras do planalto, terra . 
·?~ p~om1ssao a conq~1star em luctas mil, já contra os 
i n1m1gos humanos ah1 preestabelecidos como contra a 
formidolosa natureza. 
. . C?m a chegad~ ao plan~lto,. onde se fixaram, O$ 

pr1m~1ro.s colo1~os, bnbam que afrontar a enor1ne e in
term1navel serie de sobresaltos e correrias de toda a 
s?rte, para nao serem esmagados antes de ahi ficar 
c1mentand~ o a~icerce da civilisa~áo. 

Os per1gos de u1n isolamento, cercados de anthro
pophagos, sem poder de f óra receber o m enor auxilio 
em caso de precisao, entregavam a primiéva massa de 
col?nisadores a si propria, obrigando-a a gerar os seus 
m e1os de def esa. 

. Ora esse modo de vida, cercado pelas circumstan.:. 
c1a~, que nos referimos, foram· de moldes a trazer as 
ma1s profundas. mudan~~s psycologicas naquella gen
te pacata, .1a.bor1osa e .av1da de trabalho pacifico, que 
lhes per;m1thss~ um v1ver sem as agruras da miseria 
que hav1am de1xado nas terras hispanicas. 

Rudes, aventurosos, dispostos a tudo, e principal
mente vale.p.t~s, como membros de urna gente que. o fra
g?r .da~ pele3a~ .e o estrondo das lides, jamais haviam 
d1m1n!-11do o anuno esfor~ado, e varonil; e alem do ;mais 
s~lecc1onados pela emigra~~º! esse~ povo~dores de phy
s1co soberbo, e moral magnifico, nao pod1am deixar de 
ser m?ldados p~lo meio, que impunha co1no suprema 
:iecess1dade de subsistencia no planalto, o bem mane
j ar da es.copeta e da. pistola, o esgrimir perfeito da es
pada rutilante, e o firme empunhar da adaga afiada e 
p onteaguda. 
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S.e os povoadores nao haviam trazido na sua es!ei
ra a m esma p sycologia dos conquistadores do Samor1m, 
dos ·vencedor es de Manko Kapak, de Montezuma e d.e 
Atahualpa, tiveram de cr~al-a, premidos pela . necess1-
dade, de viver em terra extranha e adversa, ~~olados~ 
roinguados, e sem r ecursos, sequer , que os ha~1htassem 
a urna defensiva vantajosa~ , . 

Dessa extrema circumstancia, dessa lucta homer1.:. 
ea p ela vida, .na qual entraram _ despr ovidos .. de todas 
as condi~oes para ven~er, a ;J;lao ser o annno forte 
originou-se a bellicosidade paulista, a1npar~da pelo 
habito constante da refrega e por um continuo ~a
talhar. Os filhos desses povoadores de cara?ter assun 
evoluido nunca se tendo separado desse m e10 gerador 
da combatividade, fizeram recrudescer esse tra~o psy
cologico, já na o f allando nos eff e~tos ?º cruzam en to 
com o indio, que deveria ter traz1do forc;osamente a 
essa bellicosidade um certo sabor de cru~ldade selva
gem, do qual o p aulista havia de se resenhr n o decurso 
do bandeirismo. · 

Esse contor no psycologico, · foi t~lvez, o causador 
dessas lamurias plangentes das ch ronicas jesui ticas cas
telhanas a r espeito das al.gáras paú~istas q~e tantas de
vasta~oes h aviam produz1do na luz1da chr1standade do 
Guayrá, do Tape,. e do Uruguay. Muito apaixon adas se- . 
rian1 essas ch1~onicas, .po:rem, por quanto, esses p adres 
sabedor es dos horrores crudelisshnos da Inqtiisi<;ao, e. 
das persegui~oes r eligiosas ~m todos os ~aizes da E u
ropa, bem co1no das coi:qu1stas. h espanholas n o NO'Vo 
Mundo nao dever iam se 1mpress1onar tanto das m atan
cas qu~ praticavam os bandeirantes, se. n ao tivessen1 
elles se erigido em juizes em causa pr opria.. . 

O cspiri to b ellicoso, n o planalto, fo1 .evolu~ndo 
pr ogressivamente com a edade. A defensiva timo-
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rata do quinhen tismo, se trarisfigurando na arroja
da offensiva bandeirante, que lhe succedeu no seiscen
tismo, foi o m eio dos moradores submetterem a· rude· 
prova as suas virtudes de temeridade e intrepidez, com
plementos indispensaveis aó desenvolvimento da belli
cosidade. 

As bandeiras, do quinhentismo, nao p assavam de ag
glomerados pouco numerosos, heterogeneos e desordena
dos de paulistas, portuguezes e seus eser.avos, sem a n1e-, 
nor 0rganisa~áo militar, de ·, maneiras a nao 1irem al~m 
de ni.éras batidas de :reconhecimento, a distancia mui
to pequena do .nucleo central, que era o villarejo pira
tiningano. O inicio do seiscentismo, trouxe um augn1en
to do vulto das empreitadas desse genero, p assando as 
bandeiras a p er correr, eµi correri~s, um raio b em maior 
na circumferencia da sua prodigiosa actividade delle 
varrendo as na~oes indigenas, que en tao na o mais ou
savam p erturbar, a tranquilidade dos centr os civilisa
dos do planalto. Nao eram, ainda as b an deiras, expe
di~oes guerreiras, de cujo gerinem apenas Ievavam no 
b ojo as 1nais essenciaes virtudes latentes. Nao tinham 
ainda p lano pr econcebido, na,o as orientava ainda urna 
directriz segura, nao · seguiam senao o que a aventura 
lhes tra~ava caprichosamente ·no seu objectivo econo
mico, se1n a m enor visao de previdencia, e co1npleta
mente despidos dos epsin;¡imentos da tactica militar , ~ 
Eram bandos que se attiravani r ep etida1nente para o 
serbio, comó m éras· caravanas~·ao sab'or da sorte. U1n 
simples aviamento, r udimentarissimo, er a o sufficien te 
para o bandeiran te p enetrar ao longe. - · 

Com o correr do seiscentismo, pore1n os nucleos 
do planalto for am naturalmen te se aperfei~oando, a 
tal ponto que em 1628 organisaram urna expedi~áo, a 
qual deveria por termo as reduc~oes j esuiticas do Guay-
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rá. Entao come~ou para a bandeira, urna phase nova 
de organisa~ao militar que deveria proporcionar aos 
paulistas, os resultados os mais- fecundos. O numero de 
componentes da expedi~áo, em muito foi augmentado, 
elevando-se os seus homens de armas a alguns milha
:res, e co1no se fora um pequeno exercito, o com1nando 
era distribuido pela gente de mais prestigio no ban
deirismo, a trop,a dividida, em corpos e em co1npanhias, 
organisado o servi~o de seguran~a, 001n vanguardá re; 
taguarda, flanqueadores, etc. 'Tau'nay - "Historia Ge-
1·al das bandeiras paulistas'', vol. II, pg. 79. Eis o mar
·co da evolu~áo progressista na penetra~áo conquista
dora do nosso territorio. A razao estava em que o ·es
pirito militar ia-se assentand0-; com individuos como 
Raposo Tavares e Manoel Preto, que procuravam mi
litarisar a for~a expansionista dos moradores do pla
nalto. 

As luctas contra os jesuitas no sul, as expedi~óes 
de soccorro contra os hollandezes no nordéste, ou con
tra os indios da Babia, ou negros de Palmares, etc., fo
ram phases assignaladoras desse desenvolvimen to da 
bellicosidade. Assim quando o seiscentismo cahia no 
occaso, o animo paulista era positivamente amante das 
luctas. Os documentos dao essa impressao nítida, em 
soberanas manifesta~óes. , 

o setecentismo, porém, encaminhou o paulista para 
novas sendas, de formas que a guer,i;a dos emboabas, 
foi o ultimo clarao da bellícosidade paulista já deca
dente. (1) 

A causa era que, o bandeirante trocára o arcabu~ 

(1) Nessa lucta memoravel em- que os paulistas se houTe
ram com um heroismo, e urna valentia assombrosa, ainda per-
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do preador, pelo alviáo do minerador, e despira o "gi
báo de armas", para. em camisas mais facilmente sup
portar as agruras da labuta nos soccavóes mineiros. A 
minera~ao atrophiou esta J?hase do caracter paulista~ 

dnr~va a yelha bellicosidade ancestral, se bem que já com ten-
tenc1as evidentes a se esmorecer. . 

Luctaram de um .modo homerico, como se ve das, 
palavras, de relato de D1ogo de Vasconcellos ("Historia Anti ... 
ga ~e Minas. Geraes'' 227), enfrentando urna superioridade nu
mer1ca f or~1udav~I, ,de _um' contra dez, . so vencidos, no Sabará,. 
pela ~uper1or or1~ntac;ao tactica de • commando de Manoel Nu
nes V1anna, que d1spondo de grande numero de indios e n1a1ne.
lucos (?) ?CCUPOU as alturas circumdeantes do arraial paulista; 
na ,Cachoe1ra, pela manobra satanica do machiavelico Frei Fran
cisco de Menezes,, depois de. baverem os paulistas posto fora de 
combate ao. form1davel Nunes Vianna; no Arraial da Ponta do 
Morro, no ~1? das Mortes, pela trahic;áo inominavel de Bento do 
~~ral C~1hnho, a ql!-al deu lugar ao chamado Capáo da Tra
h1~0; e finalmente a1nda nesse Ponta do ~Jorro quando ven
cedores já, pelo auxilio aos emboabas, por parte dos governan-
tes da metropole. . 

Nessa lucta ainda apareceram vultos como Jeronymo Pe
dr~o, V alentim P~droso, Luiz Pedroso, e outros, que em belli
cos1~ade, e valenha, nada cederam aos seus 1antepassados scis
cenhstas. 

Os pa~listas só fo~am -yeD;cidos nessa luta pela inf eriorida
de ~umer1ca, e pela 1nfer1ondade intellectual, reflectindo no 
commando que davam a tropa, evidentemente inferior ao dos 
enü>~apas, que usavam de todos os artificios de má fé e cla 
trahi~ao. ' 

1 ' 

Oliveira Vianna com muita f e1Ícidade assim se exprime: 
"Faz-se apenas neste novo aspecto da bclJicosida ... 

de .vicentista, urna modificac;ao necessaria :· nao ha 
ma1s a horda puramente guerreira: ao lado do ma
meluco figura agora o escravo: o bacamarte do ser
tanista caminha ao par do alviáo do trabalhador." 
- "Popul. Merid." 80. -
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como lhes m atou o caudilhismo, urna das institui~oes 
m ais em evidencia na gente do planalto. 

Sem mais o habito do. m anejo das armas, o pau
lista ia progr essivamente esmorecendo o seu animo ar-· 
doroso, e devotado as solu<;oes violentas. O habito mo
rigerado de urna vida pacifica, foi modificando o an ti
go paulista lidad<:>r, no pacato mineiro lavrador das mi-
n as, e cultivador do sólo das "alterosas' ', ou no p achor
r ento criador dos curraes do S. F rancisco, dos campos 
goyanos, ou ·piauhyenses. (1) 

Os paulistas que ficaram no planalto, nao se trans
m udan.do para as geraes, ao que, preferiam a vida cal
ma das r edondezas piralininganas, ainda rnais accen
tu i ram a n1udan<;a evolutiva, tendo· se transfor1nado 
em méros agricultores, sem a prosapia inililar, que en
soberbecía os seus proxirnos avós. E ' que nao tinham 

(1) As bandeiras setecentistas, já nao sao n1ais aquelles 
verdadeiros exercitos dos scculos anteriores. Sao apenas un1a ou 
duas centenas de ho1nens · quando muito que se embrenha1n nos 
inatagaes dos ser toes brasilicos, nao com o fin1 aggressivo de 
prear indios e combater jesuitas e castelhanos, mas sim de ex
plorar riquezas, tendo como desideratum bellico, apenas se de
fender dos ataques que porventura fossem victimas no d<'lcorrer 
das suas ünniensas ca1ninhadas, por in vías regi6es. 

Emquanto que as menores bandeiras seiscentistas que inar
charam contra o Guayrá, Tape e Uruguay, contavam com milha
r es de cbm.ponentes (dizem os jesuitas chronistas), os paulistas 
setecentistas, reduziram de inuito o poder l>ellico de suas ban
deiras. 

Assim é que Bartholomeu Bueno o Anhanguéra, quando em 
1722-1725, se poz a frepte de urna das mais n1emoraveis expedi
<;ocs que o bandeirismo de explora<;ao jamais teve no seu ac~· o, 
só contava com 300 homens, segundo nos relata o erudicto · 
t oriador Washington Luis, na sua magnifica memoria sobre 
governo de D. Rodrigo Cesar de l\fenezes ("Capitania • e • 
P aulo"). 
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mais necessidade de_ ir ao serbio buscar o bra~o indi
gena para ~s suas lavouras, pois que o negro importa
do o suppr1a, u~a vez 'que a despopula~ao do planalto. 
causada pela em1gra~ao para as minas ha vi a f eito min
guar as necessidades dessas lavoura-s diminuidas em
bora as f ~zendas tivessem augmentado em área.' · 

E entao as fazendólas paulistas de Guarulhos de 
Indaiatlll?a, de Itú, de Ararytaguaba, ou das redo~de
zas da villa de S. Carlos, na sua simplicidade rural, 
s~ tle~assemelhavam das que ouµ-óra no seculo ante
rior s~ espalhavam pelas proximidades paulistanas, de 
C~rap1cuy~a~, de Parnahyba, de C~ucaya, de Apotri
bu, de Quita una, . de Ara~aryguama, ou de Oruhuapira,. 
a~ ·quaes. pequena~ __?Om,Q. estabelecimentos ~gro-pasto
r1s, reun1am a f e1~ao de arsenal bellico e de quartel, 
co1n o .seu grande numero d~ homens de armas (indios 
e ma1nelucos), depositos· de polvo~a, de chumbo, ferro, 
pel?uros, correntes, grilhóes, etc. alem das tendas e 
forjas de ferreiro, carpintarias, etc. 

. As !azendas setecentistas, hem m aior es, porque a 
e~1~a~ao para as minas ~minuindo a populac;áo per
m1ttiu que, as terras ag_r1col!ls fossem repartidas por 
Il!enor nuip.ero de propr1etar1os, mas muito m enos ha
bitadas, só tinham. a familia do fazendeiro,, alguns '' ag
gregados de sangue . m~meluco em fusa o, e uns poucos 
escravos negi:os CUJa 1ntrod!-1CY.ªº come~ava a tomar 
vulto, a m edida que · os agricultores do planalto iam 
aogme~tando a sua riqueza, com o producto do ouro 
das ~1nas J em S . Paulo havia~ muitos emprezarios. 
d~, m1nera~ao, os quaes sem sah1r dos seus sitiécos go
savam dos .proventos da explora~áo. O dr. Guilberme 
Pompeu f 01 um delles alem de urna infinidade de' ou
~ros, segundo , Taques .. nos relata) , que lhes outorgava 
a faculdade de possu1r essa cara mercadoria humana . 
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Eis o reflexo do espirito paulista setecentista, na 
epoca da decadencia. 

A lavoura de café no seculo XIX, exacerbando o 
utilitarismo paulista pelos immensos lucros que a terra 
dadivosa lhe proporciona va, nada mais fez do que 
calcar, no horizonte longinquo do passado r emoto a 
bellicosidade do bandeirante. O lavrador de café só 
pensando eµi trabalhar para a conquista da fortuna 
.economica, esqueceu-se, entao por completo os mis.:. 
teres das armas, legando aos 'presentes o horror pela 
farda, e inais cousas· que tenham aspectos ma:rciaes. A 
revolta liberal de 1842, é a ' pro va indeclinavel do que 
affirmamos. (1) 

O exercito e a marinha jamais foram procurados 
.com enthusiasmo pelos paulistas, que abandonaram 
essas carreiras aos filhos do nordéste, do Rio Grande 
e do Districto Federal, e a propria for~a estadÚ.al, sem-

(1) O Rio Grande do Sul na fronteira platina, agitado pelas 
~a1npanhas guerreiras, de todos "conhecidas, desde a infancia 
da nossa liberdade politica, até os nossos dias tumultuarios, re
produz 111agnificamente esse espirito que ao paulista era dado 
possuir nas éras em que o meridiano tordezilhano passava pelas 
vizinhan~as dos nossos burgos do planalto, e que o mister obri-
.gatorio do morador era prear indios. ' 

O rio gran dense, é o que o paulista f oi, u1n batalbado:r, e se 
lhe applicarmos as luzidas palavras de 0liveira Vianna~ "comba
ten te nato, o luctador ,de indole, soldado instinctivo, capaz de 
aventurar-se por gosto nos prelios sangrentos hombreando com 
a morte em con vi vio familiar" ("Popula~óes Meridionaes"). 

O nordestino, outro typo de bellicosidade brasileira, ao en
vez do rio grandense, e do que fora no seiscentismo o paulista, 
é se a elle applicarmos a descrip~áo de Oliveira Vianna, o "bra
vo, capaz mesmo de heroicidade, o que o leva as fileiras, é ape.
nas o desejo de encostar-se a uma sinecura qualquer que lhe sa
tisfa~a a um tempo o seu instincto de madriagem, e o seu instin-
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pre contev~ elevada propor~áo de gente nortista. E' 
qae o paul!s~a prefe~e ganhar a vida em outros cam
pos. de achVIdade,_ que lhes pode proporcionar lucros 
ma1ores do que_ a inercia dos quarteis vivendo a custa 
d.o soldo que nao pode ser muito elevado. Se o utilita
rismo, colloca S. Paulo a frente, muito distanciada de 
tod?s_ os. ou ~emais Estados da Federa<;áo, deixa-o em 
pos1~ao inferior em bellicosidade. 

' 
Eis syntheticamente a ev?lu<;ao do paulista, quanto 

a essa phase da sua psycolog1a. · 
A principio de índole, pacifica, co1n os povoadores; 

emh~ra sempre rudes i1:1J~meratos e a venturosos; para 
d~po1s se. tornarem mmto bellicosos, utilisando-se das 
VIrtudes incomparaveis que lhes · eram inherentes taes 
como a audacia, o arrojo, a valentia, a crueldade, a 
rudeza selvagem, etc. 

Depois, quan.do º. planalto deixou de ser o posto 
avan<;ado da nac1onahdade, na fronteira; quando esta 
af a~tada pelo recuo p~ogressivo do meridiano de Tor
dez!lha~,. fe~ dos pauhstas, de gente fronteiri<;a, popu
lac;oes interiores, com systhema de vida orientado por 

cte de truc~lencia, permittindo-lhe sabrear o contendor, nas ri-
~as, ou acutdar o povo nos motins. , 1 

. De~alde p~ocurareis nelle a· voca~áo do soldaao, do miles glo-
r1osus a maneira romana." ' 

. Sáo esses os nu?leos, entretanto ·que em caso de guerra nos 
danam a. vantagem 1mmensa, sobre ·qualquer outro povo. 

Ituza1n~ó, nao mais se repetiria, porque no tumulo para 
sempre .esta.o os cavalleiros de Lavaleja, e os centa~ros de Al
vear; nos a1nda ternos os descendentes authenticos dos gauchos 
de Bento Goncalves, e de Canabarro. 
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vias oppostas das que até entao haviam trilhado com a 
expansao guerreira, o espirito bellico deu lugar ao uti
litarismo, que a té hoje tem guiado S. Paulo no caminho 
suave da prosperidade incontestavel. (1) 

* 
* * 

A honradez f oi onde se sublimo u o car acter pau
lista. 

Proveniepte daquella gente portugueza de princi-
pios ainda m,ais rígidos do que os seus musculas de 
a~o ; descendentes daquelles que como Egas Moniz da 

(1) A mais manifesta e evidente prova da decadencia dessa 
bellicosidade paulista, está no quadro h istorico do cer co de So
r ocaba por Caxias, que Eugenio Egas, pinta com mao de mestre: 

" Quando o Barao de Caxias, cerca Sorocaba e 
lanc;a sua ordem do dia decr etando a deposic;ao das 
arinas e a capitulac;ao sem condic;óes, o povo en1 
massa, os chefes sem cxcepc;ao, os guarda nacionaes 
em pez o, correm, escondem-se, f ogem cspavoridos, 
em absoluta desordem por todas as r uas, de todas . 
as casas, para todas as estradas livres, num medo 
irresistivel. . . E' o salve-se que mpuder ! F eijó, cal-
mo, ser eno, firme em seu posto voluntar io debru
c;ado na janella da rua das Flores, r esidencia do 
alfer es Joáo Nepo1nuceno de Sousa Freire, como 
urna sentinella perq.¡µa no meio daquelle deserto 
em que Sorocaba se convertera, gritava aos que fu
giam nu1na ancia indiscriptivel: 

"Correi, correi, cambada de sem vergonhas ! Eu 
a qui fico para vos defender! .. . " 

"Rev. Inst. Hist. S. Paulo", XIII, 117. 

Foi o ultimo lampejo do passado tangendo no bronze de 
-que era a tempera do grande paulista. 
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Riha Douro, mais prezavam a honra empenhada do 
que a propria vida, a . qual de boro grado off ereciam 
em resgate daquella, os povoadores do planalto soube
ram perpetuar no paulista dos seculos XVII, XVIII, e 
XIX, esse caracter de solidissima tempera que só boje 
se vae tornando quebradi~a, com a lenta evolu~áo dos 
costu~es,. com o influxo de urna civilisa~a.o aperfei~oa
da, pr1nc1paln1ente com o contacto intimo de elemen
tos ej{trangeiros. 

A al).alyse dos documentos, a leitur a dos testamen
tos clos nossos avós bandeirantes, sao a prava ' a µiais 
absoluta dessas asser~óes. 

Quanta vezes naquelle longinquo seiscentismo, em
presthnos de . vulto eram feitos sem o r esp ectivo "co
n.hecimento de divida" (non1e que davam ao documen
to compr obatorio da divida ), e sem testem unhas, con
f iados apenas do caracter do paulista ! 

Quantas vezes succedendo morrer, o bandeirante 
no sertao, a nlilhares de leguas do villar ejo paulistano, 

Foi o sangue dos Camargos, que atavicamcnte f allou pela 
figura grandiosa de F eijó. 

Pouco antes disso nos recordam a proposito das atavicas e 
esporadicas manifestac;oes do valor bellico paulista , as pala
vras de José Maria Todd no seu "Recuerdos del Ejercito en 
operaciones contra el Emperador del Brasil", 3, o citado por 
Macedo Soares no seu "Os falsos troféos de Ituzaigó.'' pg. 18: 

"Estábamos admirados de encontrar una resis
tencia á la que no estábamos acostumbrados·; pero 
despues nos explica1n9s ésto, cuando supimos que 
habiamos combatido con los Paulistas nombrados, 
que constituiam la méjor caballeria enemiga." 

Era a heranc;a que explodia em soberbas manif esta~oes. 
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ao dictar o testamento, Iembrando as listas de seus cre
dores, manda que sejam pagas as dividas embora náo 
tenha deixado dellas documentos comprobatodios ! E 
nesses testamentos, o bandeirante julgando o proximo 
por si, profundo conhecedor do meio social em que con
vivia, manda aos seus -testamenteiros, que paguem a 
quantia que pelo credor for perdida, por nao poder pre-. 
cisal-a naquelle momento angustioso de moribundo que 
sente se aproximar a figura escaveirada da morte. (1) 

Esses testamentos, só por si seriam a gloria dp ca-· 1 

racter dos nossos avós, para os quaes como rios tempos 
da funda~áo da monarchia portugueza, mais valia um 
fio de barba de penhor do que centenas de documen
tos. Era a tradi~áo dos velhos tempos seculares, con
servada ·no escrinio precioso da alma iberica, que os 
povoadores ciosos della transmittiam aos bandeiran
tes, que por sua vez ta~ bem a preservaram, como nos 
dáo contas os documentos de publica~áo official, fazen
do-a chegar até o seculo XIX, co1n as arestas de urna 
intolerancia que mais a enrigecia1n. 

Eis alguns tra~os da altn.a paulista que nos foi dado 
fixar pelo conhecimento da evolu~ao historica do povo 
do planalto, bebido nos ensinamentos dos velhos chro-

(1) O testa1nento de Joáo Leite da Silva Ortiz, genro do. 
Anhanguéra e seu companheiro na f ormidolosa empreza, é entre 
os muitos, bem typico, para ser citado: 
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'~. . . declaro que t enho eontas com meu irmáo· 
Bartholomeu (Paes de Abreu), e me nao lembra as 
quantias que me deve, a vista do que se estará pelo. 
que elle disser me deve." 
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nistas, e principalmente colhidos na analyse da do
cumentai;ao de publica~ao official. 

A lent.a transforma<;ao do caracter , da m entalidade, 
e dos ~enbmentos do povo paulista desde o quinhentis
mo, f 01 ~companhand9 a evolu<;áo historica do planal
to, transmuttando-se com o desenrolar das phases dif- · 
ferentes que formarn os capitulos da nossa historia. E a 
evolu~ao da psycologia paulista seauiu as m esmas trilhas • 5 . 
que. con?omm1ttantemente servian1 de senda para a 
nac1onahdade. ~s 1nesmos acontecifI1:entos que serviram 
de bussola na vida do planalto, orientando a vida dos 
nucleos de povoadores, foram os que moldaram os con
tornos da psycologia da qual demos alguns ligeiros tra
~os no esbo~o que incolor .e~ muito incompletam~nte fi
eou synthetisada acima. 

"U ma raca, affirma Gusta ve Le Bon; ' ("L' evolu
tion des pe'!pl'-:~", 188), "possue caracteres psycologi
cos, quasi tao_ fzx?s como o~ seus caracteres physicos. 
C~mo urna especze anatomica, a especie psycologica, 
nao se transforma se nao muito lentamente". 

J?oi, como vimos o que succedeu em r ela<;áo ao 
paulista. 

Apenas alguns tra<;os da sua psycologia, obedecen
do os m?lde~ que os acontecimentos varios dos capitu
los da historia lhes tra~ava, se faziam evoluir. Os seus 
contornos basicos, porem sempre permaneceram os 
mesmos, levando o paulista a trilhar as sendas dos gran-. 
des emprendimentos coroados pelo successo em todas 
as phases da sua rutilante historia e em todos os sur
tos de seu admiravel progresso. 

' 

o 
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CAPITULO X 

GENESE E EVOLU~A.O · DO REGIMEN SOCIAL 
PAULISTA 

PEQUENA PROPRIEDADE 

• 

"Na villa piratiningana, verdadeira aldeio
la de pequenos agricultores e pequenos cria
dores, era natural que nas decisóes da sua 
edilidade surgissem numerosas medidas rela
tivas á lavoura e gados, acanhado como era o 
ambito dos negocios municipaes e capital como 
se apresentava essa questáo de campos lavra
dios e rebanhos em f orma<;áo". - Ta un ay; 
"S. Paulo nos primeiros Anno~"· 164 

A docu1nenta~áo mandada publicar pelo dr. Was
hington Ltlis tem nos revelado nao só informes magni
ficos para a reconstitui~áo da epopéa das band~iras, 
con10 ta1nbem nos dá optimos elementgs para o pleno 
conhechnento do estado social dos antigos moradores 
de Sao Paulo. Além de com grande facilidade, se po
der por estes documentos conhecer o· typo social do ho
mem paulista de antanho, tambem por elles se conse-
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gue' determinar o regimen da propriedade, a ps:ycholo
gia e o caracter dessa gente monumental, que delimitou 
as raias das nossas fronteiras. 

Quanto ao regimen da divisao da propriedade, in
teressantissima questao já abordada por Oliveira Vian
na, nos seus estudos sobre as popula<;óes paulistas, esses 
documentos vem revelar cousas completamente novas, 
destruindo velhas fic·<;oes phantasiosas dos nossos chro
nistas antigos. 

Pela pu,blica<;ao dos documentos dos "Inventarios 
e testamentos", bem como dás "Sesm.arias", verifica-se 
que, Sao Paulo no seculo X~II foi o centro de um en
xame de fazendolas de pequena cultura e de pastoreio 
de ditniuutos rebanhos. De facto, o perímetro circum
dante da pequena área territorial que englobava as re
dondezas paulistanas, onde se extendiam essas f azen
da~, passava por Parnahyba, Ara<;ariguama,, Apotribú, 
Caucaia, Quintaúna, Virapueiras, Cotia, Itapecerica, Ju
rubatuba, Itaquaquecetuba, S. Miguel, Concei<;ao dos 
Guarulhos, Tremembé, Orubuapira, ( Guapira) ,, Juque-
ry e A tibaia. ' 

Esse perimetro foi, no seiscentisn10, a linha delimi
tadorfi da expansao 11ural paulista, nao se fallando dos 
pontos excepcionaes mais longinquos, attingidos por 
um ou outro sertanista, que ahi se fixava com sua gente, 
como procederam os Balthazar Fernandes, fundador de 
Sorocaba; seu irn;iao .'Domingos Fernandes fundador de 
Itú; os. Vaz Guedes e Cardosos, que fundaram Mogy· das 
Cruzes; .Jaques Felix, que planto u os alicerces de Tau
baté, ' e os Oliveira Cordeiro que iniciaram Jundiahy. 
Estes foram casos que, escapando á regra geral, se iso~ 
lavam no sertao formando nucl~os novos de popula<;ao. 

Os grandes batedores do se~tao, os bandeirantes, 
que tanto se distinguiram nas algáras seiscentistas, mo-
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ravam dentro do perimetro mencionado, onde tinham 
seus si tiécos. ., 

NOTA-

A zona agro pecuaria paulistana comprehendendo u1na area 
-de 2. 448 kilometros quadrados, ou ápproximadamente de 100. QOO 
alqueires, dos quaes apenas urna infima porcentagem era apro
veitada para a agricultura, 

De accordo com os documentos de publica<;ao oJlicial, con
seguimos localisar e1n meiados do · ·seiscentismo, . durante o pe
riodo de dez annos,... nessa area apontada, cerca de· 136 fazendas 
-de varias propor~óes de tamaah0, desde un1a legua em quadra, 
.até de 200 bra<;as quadradas, ou menos, isto é, desde a f azenda 
media de 1. 500 alqueires de terr-as (aliás eram raras, e quando 
existiam logo eram fraccionadas pela successao hereditaria), 
até os infitnos sitiécos (que sao os mais abundantes), de dimen
·socs pouco maiores do que· as quintas portuguezas. 

Se é ccrto que em um -periodo de dez annos, muitas das 
'propriedades que assignalamos, poderiam ter pas9ado pelo nos
so registro varias vezes, por haverem cambiado de proprieta
rios pela compra e venda, cousa que aliás nao é de se prever 
haja acontecido c01n certa intensidade, porque os paulistas nao 
tinba.m necessidade de vender terras que eras distribuidas a 
simples requerimento, como se verifica dos documentos ("Ses
.marias"), mas que entretanto poderia concorrer para ·que o nosso 
eo1nputo f ossc inexato, tainbem é preciso que se tenha bem en1 
mente que os documentos que tivemos em maos p'ara a locali
sa~ao dessas 136 propriedades, foram de tal inaneira escassos, 
~ o 1naterial de que dispuzemos f oi de tal modo resumido, que 
talvez o resultado do nosso censo, nao attinja nem 10 % das 
propriedades que na verdade tenham existido nesse periodo 
de dez annos, do 1nedio ·seiscentismo. 

Assim o nosso calculo, nao tem valor de exatidao, mas táo 
sómente para que se possa f azer urna idéa do qual)to era frac
cionada a propriedade agrícola paulista, e onde mais se aden
sava a populac;áo rural nas cercanias da villa bandeirante. 

Dividimos o nossp croquis, em quadrados de duas leguas 
por duas e de area de 6. 000 alqueires aproximadamente, de 
modo a evidenciar em alguns delles, nos quaes os documentos 
}>Or nós examinados f oram mais prodigos, em dados a respeito 
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de fazendas nas suas areas localisadas,. qual a densidade agri-
cola, e a intensidade da p·equena propriedade~ . 

Em Parnahyba, outro centro de expansao rur~l pau~1sta, 
a ch amos na n1esma epoca cincoenta e poucas f azend1nhas, iden
ticas ás paulistanas. Em Mogy das Cruzes que os Vaz Guéd~s e 
Braz Cardoso em 1610 deram inicio, foi-nos possivel ~ocahsar 
quarenta cm Jundiahy, adiamos mais de 20, n~ero i~al ~~· 
que acb~1nos em Atibaia. Em Sorocaba, f oi fac1l locahs~r . 
propriedades que se es~~diam em direc~áo ao centro m1ne1ro 
de Viravoyaba, e a reg1ao do ·Patuahy. . . 

~luit.o longc, como sE; verific~," estamos do lahfund10, . que 
só era p~s~ivel .no norte da colonia, ~ ?nde ~ada fazeuda bnha 
varias dezenas de leguas ·em quadra; so surg1u elle em S. Pauloi 
no seculo XIX na epoca· do 1 ca:f~. 

• 
Sobre as f azendas em Minas e no Río de J aneiro, Oliveira 

Vianna diz no seu "Popula~óes Meridionaes", 128: . 
"N~s fazendas agrícolas de Minas em que a . agricultura e o 

pastoreio em regra se misturam o tamanho medio de cada un1a_, 
segundo 'EsdS.wegc, é de duas leguas de largura por tres d.e 
comprimento, ou sejam seis · leguas quadr.ad~s para ?ªªª domi
nio (10.000 alqueires). Nas fazendas de cnavaQ a medida corren
te ~egundo o mesmo informante é de "nove legu~s em qua_dra" · 
No Rio no tempo de Pizarro, , os engenhos de ri~a-mar sao de· 
pequena extensáo, mas ainda assim abarcara ma1s de uma le-
gua de terra." 

Por ahi se ve o flagrante contraste e11tre .as pequenas !a--. 
zendolas p·aulistas, que se mediam ás bravas, sen.do. as ma10-
res de "urna legu~ cm quadra':, com ~s fa~endas m1ne1~as e n~
minenses que sao os. verdade1ros labf un dios de 1 O mil alque1--
res ou ma~s. 
' . ' 

A reduzidissima área cqmprehendida por esse pe
rímetros con tinha centenares de minusculos estabeleci- ' 
inentos ruraes, sendo que em algumas regióe~, com? .no 
Jaraguá, em Quintaúna, no Ipira~ga, em V1rapue1ras, 
Parnahyba, Atibaia e Juquery, ma1s se adensava a po
pulac;ao agraria, o contrario do que se dava em outras, 
como nos cursosf do Jurubat~ba, e do Itaquaquecetuba,. 
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e m Ápotribu', e em Sao Miguel, onde mais rareados eram 
os moradores. 

A di":isáo territorial seria , poi~ baseada na peque
na propr~edade, unico regimen permittido pelas cir
cumstanc1as que cercavam a colonia com o numero 
reduzido de moradores desprovidos de recursos e obri
g:idos ~ viverem reunidos para juntos opporem mais re
s1stenc1as as agruras da vida agreste · bem como pelo 
modo de vida adoptado por essa ge~te ,;moradora do i 
pla~alto, qQe em Portuga~ já vivian1 agrupados; no 
r egnnen da pequena propr1edade. 

Assim, muito pouco importantes seriam essas fa
zendas, como supra dissemos, as quaes geralmen te se 
compunham de u1na casa de morada da familia do 
proprietario, construida de taip_a de pilao, a principio 
cobe~ta de sapé, e mais tarde, de telhas, quando os 
pauhstas souberam na transi~ao do quinhentismo para 
o seculo seguinte aproveitar o excellente barro de seus 
rios. Tinham em ordinario tJ:es lanºos, com o seu quin
tal, e ~ram pessimamente mobiliadas, cujo conforto se 
r esum1a em toscos catres de dormir, varios tamboretes 
.raras cadeiras de estrado, algumas cadeiras rasas ~ 
1n al añan1brados bufetes, onde eram guardados uns 
-poucos pratos de estanho, as peroleiras de vinho da 
terra, as .tamboladeiras de barro, as palanga11as de lou
·<;a do reino, galhetas de pau, frasqueira~ de . flandres, 
etc., que . tanto abundam nos, inventarios; algumas ar
cas e . caixas de vinhatico chapeadas, onde guardavam 
a parca roupa de vestir. E nada rnais se encontrava 
n essas Iugubres habita~óes seiscentistas. 

E' muito possivel tambero que essa casa servisse 
<le .séde para as _industrias_ agrícolas, como da fia~ao e 
tec1do de algodao e da la, bem como do fabrico do 
-assucar nos muitos tachos que constituem o arsenal ru-
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ral paulista, segundo se ve dos arrolamentos, pois 
uestes nao se encontram outras edifica~óes, onde se pu
desse collocar a feitura desses mistéres. 

Nessa moradas, que acreditamos terem sido de 
vastas propor~óes e assobradadas, for~osamente teriam 
de se alojar todos os membros da familia desses pro
líficos paulistas. (1) Além dessa construc~áo, geral
mente as fazendas tinham ainda urna outra que talvez 
servisse de senzalla para os escravos, ou moradia para 
os forros, pois, que era designada nos documentos con10-
"casa dos negros", ("quadrados", com seus dois lan~os, 
etc. Nao achamos nos doqumentos casas para feitores, 
ajudantes, administradores, etc., que deveriam com
pór o pessoal superior de urna -propriedade agricola,. 
por menor que fosse ella, a menos que esses encarre
gados nao existissem na organiza~áo rural paulistana, 
ficando todas essas attribui~óes a cargo exclusivo do 

(1) Do seculo XVIII, conhece1nos a casa da fazenda de· 
Francisco Mariano da Cunha situada na Cantarcira, a qual já 
.ruinas bem adeantadas chegou aos nossos días. Tratava-se de
uma casa assobradada, de vastisshnas proporc;óes, de construc
Qiio tosca e sem arte alguma, com salas enormes e amplissimas 
accomodaQóes, sufficientes para conter a grande familia desse 
pauiista, na qual avultavam seus 25 filhos, sómente de uro dos. 
seus trez matrimonios. 

Immensa sala de refeiQóes com 13 x 5,40, 16 quartos de gran-
des dimensóes, cosinha dessa mesma proporQáo, beni demons
tram á f ei9ao patriarchal da familia paulista de en tao . . 

Essa casa setecentista, seria naturalmente urna evolu~ao 
para muito melhor, da moradia rural seiscentista. O mesmo 
formato, presidindo as mesmas idéas basicas, as mesmas regras 
de architectura rudimentar, etc., teriam vigorado nesses dois. 
seculos. Apenas o material de construccáo é possivel que se 
tenha aperf eic;oado, vindo as telhas substituir ao sapé, a pedra 
bruta, ao barro de pilláo, e um madeiramento n1ais cuidado e-
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fazendeiro, o que mais vem confirmar .a idéa que fa
zemos sobre a simplicidade e pequenez das culturas 
agrarias seiscentistas· no planalto piratiningano, tao em 
contradi~ao com a complexidade dos grandes latifun
dios de canna de Pernambuco e Babia, com os seus 
mestres de assucar, soto-mestres, banqueiros, ajuda
banqueiros, leitores móres, feitores inenores, purgado
res de assucar, caixeiros do engenho etc., como nos in
forma Antonil ("Cultura e opulencia do Brasil", 81-90, 
reeditada por Affonso Taunay), gente indispensavel 
para as complicadas opera~oes e. manobras do fabrico 
do assucar, descripto por esse jesuita, no seu livro ci
tado. 

Nos restantes das terras das fazendinhas paulis
tanas, ao redor dessas . ~asas mencionadas, vicejavaui 
pequens ro~as de milho, trigo, feijáo, algodao, man
dioca, e marmello, além da vinha e urnas poucas ba-

1nais completo, em lugar do mal apparelhado servü;o de , car- · 
pintaria. 

Bem pequen a, seria, entretanto a diff eren~a em suas linhas 
geraes, entre as casas ruraes dos seculos xvn e XVIII, pois 
que as deste ultimo seculo náo identicas as do seculo XIX, ain
da observaveis en1 1nuitas. fazendas do interior paulista, datan
do dos primordios da lavoura de café no oeste. 

As ·casas das fa zendas que f oram a.bertas pelo Visconde da 
Cunha Bueno, um dos pioneiros do café na zona da Paulista, 
filho do citado Francisco Mariano da Cunha, ta es como a fa
zenda do Morro Pelado, datando de 1850, e da fazenda de Sta. 
Eudoxia, datando de 1870, sao absolutamente derivadas da casa 
da f azendinha da Cantareira, com a qual apresentam muitas 
analogías. 

Nao se teria alterado nas suas linhas basicas, a moradia 
rural paulista desde o seiscentismo, até o seculo passado, con
servando sempre o mesmo feitio de velho casaráo colonial, 
r epresentado J?Or um blóco, crivado nos dois dos seus flancos 
longitudinaes de grande numero de jan ellas, com seu indef ecti-
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naueiras e "arvores de espinho'', bem como tambem 
diminutos os canaviaes, cuja garapa, era, in loco, trans
formada, em assucar, nos tachos de cobre de varios 
tamanhos, que _respingam as listas de inventarios, ou 
entao ala1nbicada e feita aguardente. Nas terras des
aproveitadas com culturas, pastavam parcos rebanhos 
de bovinos, que em numero de cabe~as ascilavam en
tre 50 a 100 em média, entre bois, vaccas, novilhos e 
hezerros, além dos "bois de semente". Entre as maio
res cria~óes de gado bovino a de Manuel J oáo Branco, 
(o velho famoso que foi a Portugal offerecer o cacho 
de bananas de ouro ao rei), nos pastos de Tujucussu', 
a f azenda de Pinheiros leva va a palma com 500 cabe-

vel terrac;o, de onde com a v,ista o fazendeiro abarcava todo o 
organismo da industria rural. 

Essas casas eram sempre construida§ em terreno ingreme, 
de forte plano inclinado, protegido do vento sul, de modo que 
do lado de baixa o predio tinha um andar terreo, o que lhe 
dava desse lado apparencia de sobrado. Nesses quartos desse 
andar terreo, eram localisadas as acomoda~óes dos emprega
dos, os almoxarifados, as despensas, os depositos, a c~fúa, etc. 

O isolan1ento, em que viviam os paulistas, durante esses 
trez seculos, seggregados no planalto, onde se conservavam 
quasi immunes do contacto com o mundo civilisado, que a sua 
falta de cultura intellectual delle impermeabilisava, f oi a causa 
de baver a habitac;ao paulista ter percorrido esse grande lapso 
de tempo sem soffrer a evolu~o modificadora, da,s idéas novas, 
e prog1·essistas que regiam os diff er~ntes póvos na Europa. 

Mais antigas do que essa casa setecentista, existe a que 
pertence aos benedictinos em Santanna, datada de 1702, a qual 
tambero pelas suas propor~óes demonstra bem o typo p·atriar
chal paulista, no que corroboram duas casas seiscentistas exis
tentes urna em M. Boy, e outra· em Apotribu', as quaes infeliz
mente nao conbecemos; mas sobre ellas nos n1inistra inf or· 
ma~óes relevantes o sabio mestre Affonso Taunay. 
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<_;as, numero certamente n1uito respeitavel, para a épo
ca, mas que nao passa de méra excepºªº' como tam
bem o. foi a cria~áo bovina de Louren~o Castanho, o 
velho, na. sua fazenda, de Parnahyba, com 200 cabe~as; 
Francisco Bar:reto teve 150 cabeºas, Francisco de Proen
~a, no Ypiranga, teve 115, Christovam da Cunha, _no 
seu sitio de Saboó, (Apotribú), 136; Manuel Peres Ca
lhamares, na sua fazenda de Imboassava, teve 105, e 
Pero Nunes, no Ypiranga, foi -dono de 90. Eis os reís 
do' ~apo paulistano. . 1 

• , / 

·0 restante 'dos f azendeiros de· criar tinha nas suas 
fazendas mixtas, 20, 30, 50 e no maximo 100 bovinos,, 

Extremamente raros eram os equideos, só surgin- . 
do em numero limitadissimo nas f azendas mais im
portan tes, com du~~' 'tres, gua tro ou cinco cabeºas, 
entre cavallos, eguas e potros, .sendo ainda mais rarós 
os burros. 

Manuel de Góes Raposo, que foi o maior criador 
de cavallos, teve 50, e Francisco Pedroso Xavier, o 
grand~ bandeirante que derrotou Andino, na serrn de 
Maracajú e in:yadiu"o Paraguay, em 1675, leve 13, além 
de duas mulas e um burro. · · ' 

A generalidade, entretanto, era a ausencia qu~sí 
completa do equideo, o que vem e~plicar as maravi
lhosas qualidades de andarilhos dos paulistas como nps_ 
leva a deprehender, nao ter o e.avallo figurado nas or
ganiza~óes handeirantes do seiscentismo, sin~o em ca
sos muit oexcepcionaes, e talvez só nos fins do 
seculo XVII. 

Nos inventarios feítos no sertáo nao apparecem 
cava}los, e os grandes vultos do bandeirismo, muitos 
nao tinham tambem esse animal. O grande Raposo Ta
vares, o maior dos nossos peregrinadores do sertáo bru-
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to nao tinha nenhum, pelo menos nao o m enciona o 
in~entario de sua mulher Beatriz Bicudo ("lnv. e tests.". 

XI, ~i!~~ outros sertanistas, como Joao do Prado, Ju
zarte Lopes Luiz Eanes Grou, Pedro Dias Paes Leme,. 
Garcia Rod~igues V elho, Francisco Ribeiro d~ MoFae~, 
Raphoel de Oliveira, Pedro Sardinha, Antonio Rodri
gues de Miranda, etc., tambero nao tiveram cav!lll~s, ,~ 
André. Fernandes, o "mais cruel matador de zndzos • 
só tinha um burro casti~o ( ?) . '. . . 

As festas de equita~&p, os jogos das argohnhas e a 
taurornachia, que tanta voga fizeram no norte opulen
to, só se · introduziram em Sao Paulo em meados do se-
culo XVIII. . 

Nas organiza~óes agro-pecuarias de antan~o ~m 
S. Paulo, tambero eram de ser observadas as cr1a~oes 
de porcos, variando em escala de 20 a 40 cabe~as em 
media. As gallinhas e ás vezes as ovelha.s eram encon ... 
tradas as dezenas nas f azendolas paub~tanas, o que 
com_pletava o elenco animal da p ecuaria vetusta de 

S. Paulo. · l · d 
Toda essa engrenagem agricola era impu s1ona a 

por cerca de 50 a 100 pe~as de indios forro's: e.ntre ho
mens, mulheres e crian~as, além dos pou9.u1ssn~os es
'cravos, ultimos vestigios das entradas q1;1~i;ihen~1st~s, e 
quasi sempre, tamoy.os, tapinnaen_s, cariJOS, bzobe~as, 
pés largos; guayanazes, marmemins e guaramemlns. 

A escravatura do senhor de engenho no .nor.te do 
Brasil ia além de .150 a 200 pe~as, sendo a ma.10~, parte, 
ou a totalidade, de negros africanos. (Anton1l Cultu-
ra e opulencia do Brasil'', 68-91). 

Si é certo, ter havido em Sao Paulo potentad?s, 
como Manuel Preto, que Pedro Taques,. ta~vez mu1to 
exagerando, diz ter sido senhor de 999 indios, em N. 
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S. da Expecta~ao, e .outros como Balthazar Fernandes, 
-0 .fundador de Sorocaba, que Azevedo Marque diz ter 
tido 400, bem como Antonio Pedroso de Barros, que na 
verdade teve 500, como se ve do seu inventario, em 
Apotribú, e seu pae Pedro Vaz de Barros, que em "Ita- · 
coatiara" e no "Rio Pequeno" sommou 250, 1nesmo nu-
1nero que sabemos ter tido Rafael de· Oliveira, o mo
vo, em Quitaúna, a regra geral é que os 1nagnatas pau
listas em media nao tinham mais de 100 indios de ser
vi~os. Antonio Raposo Tavares, . em 1632, logo depois 
de ter a frente da sua formidavel bandeira destruido· 
Guayrá, só tinha 120 pe~as ("Inv. e tests." XI, 93), e 
l\i~nuel Pires, seu sogro, outro explendido typo de con
dottieri sertanista, e tambem conquistador do Guayrá, 
tinha apenas 100 nas suas fazendas de Cotia, Quitaúna 
e Juquery Guassú (loe. cit. XVI-90-91); o mameluco An
dré Fernandes, já citado, um dos maiores preadores de 
indios, na sua fazenda de Parnahyba, só tinha 115; An
tonio Bicudo, o mo~o, outro bandeirante de famosa em
preitada de conquista do G·uayrá, só possuia nas suas 
fazendas Carapicuybas, N. S. da Conceic;ao e lavras 
de St. Fé ,50 indios; Simao Borges ' de Cerqueira, em 
·Quitaúna, tinha 100; Diogo Coutinho de Mello, tinha 
105; Peronymo da Veiga, outro in trepido devassador 
das selvas, tinha 70 em Caucaya, junto ao qual seu so
gro, Joao Cago da Cunha, tambem da phalange he'rqi
ca das bandeiras, só tinha 50, numero egual •ab qu~ era 
senhor An to ni o Rodrigues Velho, o Araá; Miguel Ro
drigues Velho, em Macurubu, tinha 60; Domingos Cot
deiro, que, em 1638, desapparecera no sertao, prova
velmente do Tapé, tinha 54 na sua fazenda do Jara
gua; Valentim Pedroso, o capitao retirante de Barba
lho, no Nordeste, tinha em Itacoatiára, 130; Louren~o 
Castanho, o mo~o, na sua fazenda de Parnahyba, a 
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mesma que fora de seu. pae, e a. qual Pe.dro Taque~, o 
imaginoso linhagista, d1z ter ma1s parecido urna v1ll!l, 
pelo seu vulto e moviment?, só tinha 100, pouco ma1s 
do que era dono Pedro D1as Paes Leme, pae , do fu
turo "Ca<;ador das Esmeraldas", em Itambure! onde 
apenas achamos 90; Antoµio Rodrigues de .M1ra~da, 
sertanista conhecido e genro de Paschoal L~1te, t~nha 
apenas 30; Felippe de Cai_npos, e~ Itapecer1ca, hnha 
26· e muitos outros, que bnham a1nda menos, ~u i;ie
nh'um de todo, sendo obrigados a recorrer aos indios 
das aldeia~ de sua majestade par~ as su~s la.vouras. 

De facto, os potentados pauhstas nao tinham ne
cessidade de · tanta gente, quer para a pequena lavoura 
a que se entregavam, quer ainda coll?-o corpo de armas 
para sua qua.d~ilha~ de a~sal~o, po1s que par~ tanto 
bastava o esp1r1to de assoc1a~ao, que sempre fo~ o P~
drao do paulista antigo, e o que torn~va form1dave1s 
as suas entradas. " 

Oliveira Vianna, tratando desse assumpto ( Popu-
la9oes M eridionaes" ~ pag. 68, linha.s ~7 a 30), . confunde 
essas pe<;as de indios forros e adm1n1strados co~ os .es
cravos, que eram urna classe á parte, com mu1to me-
nor numero. , . 

Nao sabemos onde os fazendeiros alo3a'Vam essa 
por~áo de gente rubra ao seu serví<;?; os documentos 
nao nos· dáo 0 minimo ponto de partida, o que no.s faz 
suppór viver ella acampada á lei da natureza, JUnto 
á casa dos fazendeiros, ou em cho~as, por qualq~er 
~otivo ex,cluidas das descrip~óes das f ~zendas nos in-
ventarios. . 

Nao encontran;ios tambera nesses document?s .s1-
gnaes de existencia de aggregados, c~asse a que 0~1ve1;a 
Vianna empresta tanta ~porta~c!a, n~, organ1za~ao 
rural paulista ("Popula((oes Merzdzonaes ) pgs. 65, 67, 
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118, 119), o que nos .faz suppór nao terem elles jámais. 
existido, tanto mais quanto os mamelucos paulistas 
eram sempre filhos legitimos ou naturaes dos proprios 
bandeirantes fazendeiros, e, portanto, pertenciam á fa
milia destes, pu entao anonymamente ficavam inc~1·
porados aos indios "administrados", até que um testa
mento revelador o~ viesse reconhecer e os tirar dessa 
meia servidao. 

Parece-nos, porém, que alguma razao assiste a Oli ... 
veira Vianna quando fala dos foreiros e rendeitos, cuja 
existencia na organiza~ao rural paulista tem certa con
firma<;áo nos documentos, como s~ póde verificar dos 
inyentarios de Martim Rodrigues Tenorio e de Henrique 
da Cunha Gago ("Popula<;oes Meridionaes", pg. 69), é 
certo, porén1, que nao deveriam ter tido a importancia, 
social que se lhe attribue. Talvez esses rendeiros fossem 
povoadores ibericos de extrac~ao ainda mais modesta 
e mais pobre, e retardat!:\rios aos quaes nao tinham sido 
concedidas terras para s·e estabelecerem, e assim apro
veitarem as sobras das terras dos f azendeiros maioresL 
Infelizmente nao ternos dados· parn conhecer ··as rela
~óes entre elles e os don os das terras. 

Como já ficou dito acima, as culturas er~m em 
muito pequen.a escala e relativamente muito menor, ain
da, do que a área das propriedades agricolas. 

Os cereaes, como o trigo, o milho, o feijáo e a man
dioca, que com a vinh

1a constituem o padrao, por ex
cellencia, da pequen.a propriedade (Oliveira Vianna, 
"Prop. Mérid."~ 144) er~m consumidos "in loco", na ali-. 
menta<;áo da propria popula~ao do planalto, bem como, 
na engorda dos cevados e no sustento do gado, só ha
vendo urna pequena exporta<;áo para o littoral de al
gumas sobras de trigo em alguns centenares de alquei
res, bem como de alguma marmelada, no segundo quar-
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tel do seiscentismo, sendo que antes dessa data, de 
longe em longe, ao aportar alguma esquadra da me
tropole aos portos vicentinos do littoral, a pecuaria pau
listana era sangrada, sem compensa~ao. 

O algodao era fiado e tecido, bem como a la, pelas 
mulheres da propria fazenda, do que se originou urna 
pequena industria caseira, que co~ a produc~ao do 
assucar, em pequena. escala, na falta dos engenhos, que 
inais tarde foram apparecendo para o uso collectivo e 
commum, e a manufactura de marmeladas, constituiu 
.a industria agrícola paulistana das primeiras ·éras. 

A pequena escala em que todos esses productos eram 
cultivados, tem ainda a seu favor urna· prova, que é a 
rela~ao das ferramentas agricolas, achadas nos diver-: 
sos arrolamentos, que em media accusam o seguinte: 
18 foices pe segar trigo, 12 enxadas, 10 foices communs, 
urna balan~a e ,seus pesos, 6 machados, 2 serras, 8 ro
los de cobre para ralar mandioca, 2 prensas ( ?) , 3 ou 4 
tachos de cobre para assucar, tenda de ferreiro com 
seus canos e algaraviz de ferro, sua safra de 4 cantos, 
bigorna e dois ·malhúS grandes e um peqpeno, duas te
nazes e uma craveira, um tufo, um torno de ferro, uns 
folles, instrumentos de carpintaria, como formoes, ce
pilhos, rebolos, garlopas, en:xós, goiyas, escopros1 verru
mas cantins, compassos, junteiras, etc. 

Em alguns inventarios do m edio seiscentismo fi
gQram muitas batéas de lavar ouro, o que vem provar 
nao ter nessa época morrido a mineira~ao nos ~rredores 
da villa (invents. de Domingos Cordeiro, Henrique da 
Cunha Gago, e 'Jeronymo da Veiga). Além desse ma
terial, raramente se encontram algumas moegas nas 
fazendas onde a canna era mais abundantemente culti
vada, como na de Francisco Pedroso Xavier, em Parna
hyba., sendo tudo, porém, muito rudimentar. 
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. Eis pois. syntheticamente relatada a divisao da pro
pr1eda~e se1s~e~tista., com um Iigeirissimo esbo~o do· 
que ter1a ~ons1shdo urna propriedade agricola no tempo 
dos n~ss~s avós. l 

Nao 1mperou, como se "Ne, o reg1men do latifundio, 
como pensa Oliveira Vianná, reflectindo os dizeres dos 
chronistas antigos, e como poderia parecer das cartas 
de doa~óes das sesmarias maiores, que mediam urna le
gua em quadra, as quaes eram immediatamente dividi,.. 
das e subdivididas nas centenares de fazendolas que os 
"~nuentarios e. testamentos" registam nas redondezas da 
villa de An~h1eta; sendo gue ainda nao convem se. es
qu~cer e deu~ar de observar que, ao lado dessas doa~óes 
ma1ores, (1) tambem foram f eitas e em muito maior 
numero, doa~oes de minusculas sesmarias como as que 
re.cebera1n _ Mat~ias de Oliveira, Simao Borges, 'Pero 
D1as, Fernao D1as, Gaspar Cubas, Manuel Preto, Ma
nuel Joao Branco, Domingos de Góes, Pedro de Morae.s 
Madur:eira, Antonio de Alvarenga, Pedro Domingues e 
Antonio Pedroso de Barros, etc., as quaes territorial
~ente eram m~itissimo menores do que as terras cul
tivadas na Babia pelos rendeiros de' Garcia de AvilJa 
o senhor da Torre. · ·" 

(1) Essas sesmarias maiores eram logo r etalhadas, senao 
por compra e venda, ao n1cnos por succe.ssao hereditaria, de 
modo que se tranf ormavam em pequen as f azendólas. Com isso 
P.ensamos que, a propriedade rural paulista no seiscentismo · te~ 
sido de cerca de 100 alqueires em media; evoluindo no sete
c.entismo .Para maiores proporcóes, em vista de haverem os pau
hstas emigrado para as minas e para o sertáo mais distante tor
nando men?s densa a popula~ao rora~. A fazenda de Sta. M~ria 
da Cantare1ra que pertenceu o mencionado Francisco Mariano 
da C~nha, no fim do setecentismo era. aproximadamente de 200 
alque1res de terras. 
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CAPITULO XI 

TYPO SEMI-RURAL, COMMUNITARIO,, 
PATRIÁRCHAL. 

GENESE DO PARTICULARISMO NOS 
SECULOS XVIII E XIX. 

"Vivia a villa com as casas fechadas, ha
bitantes, porque a "assistencia" dos ha· 
bitantes "mujeres y hijos es en el cam
pos" commentava". Taunay, sobre D. 
Luiz de Céspedes - " Na ·Era das Ban
deiras", 109. 

Fizemos certo que o regimen da divisao territorial 
paulista, na época das bandeiras,. f oi a pequen a pro
priedade, e que, si existiram sesmarias cujas dimen
soes, eram um peuco mais avantajadas, como por exem
plo a de Braz Cubas, a de Salvador Pires, á. margem 
direita do Tieté; de Clemente Alvares, em Piraptinguy, 
e muitas outras, nao chegaram ellas a ser cultivadas ou 
sequer habitadas, devendo logo terem sido divididas e 
subdivididas, ou pela venda em r~talho, do que se sabe· 
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muitas escripturas, ou ainda, pelas partilhas nas trans
missoes "'causa mortis", pois na mesma regiao onde se 
extenderam essas maiores sesmarias, os documentos da 
época immediata nos revelam myriades de pequenas 
propriedades, que, medidas as bra~as de testada, por 
outras tantas de sertao, muito se approximavam do re
gimen portuguez das aldeias e povoas, nao passando as 
suas culturas de urna simples jardinagem em escala am
.pliada, e pr:p.icipalmente \em um meio mais vasto. 

Vimos tambero a differerú;a entre o regimen vicen
tino do planalto e o adoptado na Babia e em Perna1n
buco, com os grandes latifundios sendo o maior o de 
Garcia á.e Avilla, cujos rendeiros, mais mesquinhos, 
tinham mais do dobro das terras que aos 1naiores ses-
meiros paulistanos eram dadas a cultivar. · 

Vejamos agora quaes as consequencias sociaes de
correntes dessa divisao territorial paulistana, para me
lhor ser apreciado o typo do bandeirante em seus ca
racteres e em sua psychologia. 

Em primeiro logar a pequena propriedade, esta
belecida á infima distancia da villa central, faz que 
obrigatoriamente se conclua, pela nao existencia de um 
typo propriamente rural, como descreve em seus co
loridos e luminosos escriptos, Oliveira Vianna, que ao 
fallar do paulista, parece ter-se deixado influenciar pelo 
typo decididamente rur·al per.na~bueano-bahiano, nos 
seus grandes e isolados Íatifundios de assucar. Muito 
ao envez <leste, o paulista apresentava tun mixto de 
rural e de urbano, com suas casas na villa, onde natu
r ·aimente dividiam o tempo, ahi exercendo cargos da 
governan~a, bem como outras prófissóes varias, etc. 

As distancias entre as suas fazendinhas e a villa 
eram tao curtas, que, ao fallecer o fazendeiro ou al
guem da sua familia, para a fazenda se transportava 
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a pé (os docu~entos nao citam urna só carruagem de 
q?~lq1;1er especie. em S. Paulo), toda a organisa~ao ju
d1c1ar1a, como JUiz,- escrivao tabelliaes avaliadores 
t ' ' . ~ e c. 

Por i~so é que, militam as palavras testemunhaes 
~e D. Lu1z de Gespedes, que mostrara que por assis
hrem no ca~po os moradores da villa de S. Paulo, as 
sua$ casas f1cavam fechadas, o que faz recordar a vida 
do lavrador romano das eras classicas. (Taunay "Na 
Era das Bandeiras", 109). · 

Assim, pois, concluimos ter sido semi-urbano o 
bandeírante, cousa que tanto mais evidente se torna 
ten~o..,se .em vista o espirito. de ''clan", que o domína
va, imbu1ndo-o do typo social coinmunitario, que tan
to lembra as organiza<_;oes celtas, italianas ou do orien
te europeu e asiaticas. (1) 

. (1 ) Se o paulista antigo, com os seus attributos de teme
ridade, aud~ci~, es-I?irito a'?~o de ~ve_n~uras e c~cio de arrojo, 
parece a pr1~e1ra vista, def1nll' um ind1v1duo particularista, como· 
o anglo-saxao, que sempre desp~es.ou a communidade, agindo 
sempre, só, ou con1 urna pequen1ss1ma porc;áo de homens do- .... 
tad~s de igual sentimento individualista, a frente dos <JJ.Iae; em
pregava as maiores sommas de energías; - um exame mais 
pr?fund_o, no . car~cter paulista, e no seu modo de vida, deíxa a 
ev1?enc1a, que, nao ob~tapt~ tudo ísso, o paulista dos doís pri- · 
me1ros sec~los pertenc1a ao typo commµnitario, dentro do qual 
f oran1 prahcadas todas as fac;anhas do bandeirismo que boje 
tanto nos ~:ochcm de justificado orgulho. ' " 

Nem era de C?nceber por outi'a forma. o ca:acter paulista, 
adaptado a um rne10 selvagem como era o v1centino do planalto 
nesses te1npos. ·' 

. A~tingindo o povo~dor iberico as terras de serra acíma, na 
prim.e1ra metad~ do q~:unh~ntismo, ahí se es.tabeleceram, em com
mun1dade estr~1ta, nao s~ p~rque pertenc1am hereditariamente, 
a urna f orina<;ao communitar1a, como, porque, o meio a is so os 
f orc;ava. Isolados, co1no guarda avan<;adas na borda de um ser-
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O paulista, aliás, nesse ponto, nao se havia modi
ficado no meio americano, pois que esse caracter se
mi-urbano era apenas urna continua~ao da vida por
tugueza, como dissemos . . Elle era agricultor, commer
ciante e profissional, ao mesmo tempo tinha casa na 
villa, como na fazenda, alternando a sua morada. 

Muita razao tinha Oliveira Vianna, mostrando que 
o paulista nunca ando u só, viven do sempre associado; 

• 
táo tenebroso e infinito, cercado de inimigos de todo o genero, 
sem poderem recerber auxiliqs nem n1es!l10 do, litoral, .que rouitas 
vezes tinhart1 de soccorrer contra os piratas, que o infestavam, 
os p'lanaltinos, tinham que apertar o~ liames que os ' ligavam uns 
.aos outros, vivendo serrados em densos nucleos bumanos para 
mais facilmente ·se opporem as vicissitudes do desterro a que o 
destino lhes havia condemnado em tao selvagem regiáo. 

Dessas circumstancias nasceram Sto. André, S. Paulo, Par
nahyba, etc., villarejos e burgos, cercados de myriades de fa
zendólas microscopicos nucleos de actividadé rural, que aden
sadas e~ torno dos centros urbanos, se protegiam mutuament~, 
formando urna grande communidade que foi a paulista nos do1s 
primeiros seculos. · . 

O movimento das bandeiras, mais accentuaria o commun1-
tarismo, penetrando no agreste e i!lvio sertáo, onde ninguem 
ousaria jamais se aprofundar escote1ro. 

Náo só os elementos naturaes tornavam impossivel o ban
-d.eirismo individual, como, igualmente os obstaculos humanos 
representados pelos indios ant!tropophag~s f ariam morrer qual
quer tentativa que ousasse se isolar no hinterland. 

Só resistiria aos elementos naturaes e ao selvagem o hornero 
reunido em numerosa communidade. 

As bandeiras eram ve.rdadeiras associa~óes de homens., para 
a lucta sertaneja. 

Foi ella o apanagio do p·aulista, como o "mir" o foi dos 
slavos do norte, e a "zadrouga", ?os sl~vos do sul. Consi~era~a 
como phenomeno social, a bande1ra, f 01 urna vasta organ1sa~o 
composta de um numero ~lev~do ?-e ce~lulas vivas? reunidas na 
mesma communháo, por f1ns idenbcos, interesses ligados e mes
mos ideaes. Na bandeira nao houve superioridade hierarchica, 
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e tirando a parte os enganos de minucia historica, do 
seu bello trabalho, achamos muito boa a descrip~ao, 
por esse sociologo, do espirito de "clan" paulista ("Po-
pula~óes Meridionaes", 66, 153, e 154). . 

Ora, dotado desse espirito communi tar10 reconhe
cido, o paulista, nao se adaptaría ao latifundio isola
do das grandes propriedades, cuja immensidao terri; 
torial as distanciaria immensameñte da eommunida
de, junto á qual organizava ~s suas empreitadas ser-

----"""'/ 
' a nao ser do ,chefe, e todos os lucros nos aprezamentos eram , 

conquistados e1n commum, e depois proporcionalmente dividi
dos. O bandeirante f oi, como diria Tourville, o guerreiro odini
eo . a frente da sua "truste communautaire". "Hist. de la Forma
tion Particulariste". 

A bandeira, era pois o ~indice communitario da f eic;ao que 
dominou entre os· planaltinos, completando os indicios que já 
obtivemos sobre esse typo social qliando estudamos a moradia 
paulista. 

A este regimen communtario, o paulista associava, o do 
"clan", nem sempre porem; evi•nte no "modus vivendi" p·au
lista dos dois primeiros seculos. Já Oliveira Vianna, muito pers
picazmente observou esta f ei':(áo ·do caracter social da gente do 
planalto, descrevendo-o no seu bello estudo "Popula~oes Meri-
dionaes". 

Esse regimen do "clan", tiiiha a sua base na solidariedade 
parental paulista, sempre evidente nas listas de bandeirantes, 
que partiam para o sertáo, como nas luctas que ensangucntaram 
as rua$ piratiningauas, entre as familias Taques, Pires Camargos 
e seus alliados. · 

Essa solidariedade ·parental, provocada e exacerbada 1,>elos 
apertados lac;os de p·arentesco consanguineo, que entreláejava 
quasi toda a populac;áo da regiáo, a princi,pio apenas~ composta 
de diminutos nucleos de p·ovoadores, no quinhentis1no ainda sem 
a organisa~áo de "clan", foi evoluindo pelo seculo s~guíntc para 
·em seus meiados attingir o auge de seu desenvolv1mento. 

Mesmo nessa epoca de apogeu da solidariedade pa
rental nunca o "clan" paulista, attingiu o gráu de desenvolvi-

, G lli t . " mento do "clan" europeu, na a a, ou rora com os seus gen-
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tanejas e dentro da qual fazia prosperar os seus "clans",. 
notorios na historia de S. Paulo, quer na celebr e lucta 
entre Pires e Camargos, quer ainda nas dezenas de fa
ctos descriptos pelo linhagista, cuja f é neste particular-
nos parece digna de credito. (1) . 

Esta organiza~áo communitaria paulista ma1s se 
real~a si examinarmos a familia e o "horrie" paulista
nos dos primeiros seculos. 

tiles", · "devoit", "'arnbaeti", "obeorati", "clientes", etc., que· 
constituia1n a complexa organisa~áo gauleza, con10 nos relata 
Cesar nos seus cormnentarios. · 

Poucos f oram, tambem, em S. Paulo os "prineipes f ~etio
num" chefes de "elans", como Juseppe de Camargo, :t:ernao de 
Cama~go, o tigre, J oáo Pires Rodrigues, García Rodr1,gues Ve
lho, Fernáo Dias Paes, Francisco de .Siqucira, etc., os quacs se 
distinguiram na celebre lucta entre Pires e Camargos. 

M:Uitissimo mais simples foi a organisac;áo do "clan" pau
lista, o qual comprehendia, a_lem do seu chef e, com a sua paren
tela os alliados de ordinanq. os collateraes. Esta era a classe 
alta' do " clan", ~ dos potentaáos, que delibeq1va ~ C<?mmand:iv.a; 
- o r estante eran1 os homens de arco e flcxa, ou indios adnun1s
trados de servic;o, que f ormavam os sequitos de . armas desses 
chef es e caudilhos. Náo houve assin1 entre ?S pauhsta a ~omple
xidade do europeu, nao passando e!le d~ s1n1ples _ embryao, e se 
elle chegou a tomar certo vult9, nao f 01 e!D: raza o de haverem 
os povoadorcs trazido da Iberia o seu espirito, mas porque fo
ram íorc;ados pelas condi~óes de vida a adoptare1n-no. 

(1) A esse respeito, convem lembrar aquella idéa do his
toriado\' Laboulaye. ("Histoire des Etats Unís", vol. 1, 223): 
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"C' est ce qui explique et au dela c01nmcnt la 
rae e gennanique est faite J?OUr coloniser da ns I.a 
solitude et l'isolement, tand1s que nos races meri
dionales ne se developpent et n'agissent que par 
agglomération come des armées; la solitude leur 
est mortelle." 
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A familia, era de constitui~ao patriarchal, o que se 
perpetuou até aos nossos dias, resaltando da leitura dos 
documentos, já nas rela~óes entre o chefe, cuja auto
ridade só se extinguia com a morte e em torno do qual, 
com a ausencia mais completa de espirito particula
rista, viviam filhos e netos e até mesmo os ramos bas
tardos, acolhidos com a maior isen~áo de animo pelas 
"donas'' paulistas, já pela legisla~áo que regulava a 
transmissáo dos bens pela inorte dos ascendentes ou 
pelo casamen to' das filhas. · 

O "home" , urbano paulista, que facihnente se po
derá reconstituir pela simples leitura dos inventflrios 
p~blicados, é de um interesse fascinante. 

Naturalmente muito vasto, era assobradado como 
rezam os documentos, para poder abrigar o numero 
elevado de pessoas, que formavam a fa1nilia, quasi sem
pre constituida pelo casal de velhos, 10 ou 12 filhos do 
primeiro matrimonio (os muitos casamentos contra
hidos por urna só pessoa em S. Paulo er a1n extrema
mente abundantes), outros tantos do segundo matri
monio, além de copioso acervo de indios e indias de 
servi~os, estas quasi sempre carregadas de f ilhos bas
tardos do dono da casa ou de outrem, for~osa1nente 
precisaria ter um grande . numero de quartos, alcovas, 
etc., que desse tecto a toda essa immensa "gens". O · 
volume da familia paulista teria sido de 7 a 8 em mé- . 
dia, emquanto que · Salvioni ("Algemeine Statistiches", 
apud, F ebvre) , diz que na Europa occidental é de 3,5 
a 4,5, na Irlanda, de 5 e na Bulgaria de 6. (L. Febvre 
"La Terre et l' evolution humaine." 180). Tirada a 
pompa emprestada, talvez se- ajuste bem a descrip~áo 
dada do lar paulistano por Oliveira Vi~nna ("Popul. 
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Merid. 67" ), f azendo, porém, abstrac~ao dos aggrega
dos. (1) 

Algumas dessas moradias eram isoladas das ,ou-
tras com suas tacani~as e corredores a guisa de cha
caras, ten do arvores fructif er.as nos fundos, etc. 

Essas casas,. muito grandes, eram completamente 
núas do m enor conforto, e o mais simples exame do 
mobiliario da~ mesmas, resalta a rudeza primitiva e 
a falta do amor á commodidade, est etao evidente nos 
povos de f orma~ao particularista, como o anglo-saxac> 
por exemplo. (2) E tao forte foi' este espirito, que até 
húje se pode observal-o ·nas velhas familias paulistas, 
que o teriam h erdado dos seus, maiores bandeirantes. 
As velhas fazendas do seculo X-IX reflectem esse ·mes
mo espirito inilludivel. A se crer nos documentos; mui
to pouco convidativa seria a vida nesses interiores pau
listanos, o que faz suppor o nenhum apego do pau
lista primitivo ao seu lar, devendo ter sido devéras la
m entavel a vida das velhas matronas, nesses casaroes 
onde faziam falta as mais singelas - particulas do ne
cessario para um bem viver. 

Esta falta de conforto, teve, poré1n , o seu lado be
nefico, pois que sem ell~ os bandeirantes nao teriam 

,; 

" 
~1) ''Dentro do sol~r fazendeiro o nucleo farpiliar deve 

ser grande, maior do que o do IV seeulo. O typo conventual das 
antigas fazendas coloniaes, com a sua serie interminavel de 
jan.ellas, e as suas inu1neras alcovas e os s.eus po1nposos sobra
dos, dcnunciain o tamanho da famjlia senborial desses t empos." 
"Popula~. Merid." 67, Oliv. Vianna. 

\ 

(2) Ainda no seculo XIX, Martius, veiu encontrar em S. 
Paulo, esse modo de vida que os documentos nos ensinam ter 
sido o apanagio dos seculos anteriores "No tom da sociedade 
nao se nota ainda grande influencia da Europa", diz Martius. 
" REISE IN BRASILIEN", " Revista do Inst. Hist: de S. Paulo 353. 
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a sua te1npera endurecida e afeita ás priva~óes, e dif
ficilmente dei:x:ariam. o aconchego dos amolecedores 
affagos de urna vida agradavel para perlustrar por lar
~os aunos as vias sacras martyrizantes de um sertao 
immenso. 

Nao se pócle, entretanto, attribuir essa falta de con
forto á desmedida pobreza, em que, se achavan1 esses 
paulistas, porquanto esses mesmos documentos, nos dáo 
conta de outros factores denunciadores da psychologia 
des~a gente. Nao seudo pobres a ponte de serem obri~ 
gados a se privar de todo o conf9rto, os i>aulistas ti;ft
balhava1n, nas suas rudes profissoes, nas lavO'uras, :pos 
descünentos de gen ti o ~ nas e:s:plora96es n1etallif eras, 
com o intuito de formar dótes para suas filhas casa
doiras, ou urna heran9a .. que amparaS$e a f an1ilia em 
caso de n1orte, con1 um bom 1nonte IJartilhavcl, entre os 
seus inuitos h erdeiros. · 

Revelam essa psychologia, os testan1entos desses 
nossos antepassados, a qual teria ido a 1nesma que a dos 
senhores de engenho no norte. Para isso se privavam de 
vida mais folgada, o que nao era necessario fazerem 
os seus patricios babianos e pernambucanos, em razao 
de muito maiores disponibilidades. A prova dessa nossa 
asser<;ao ahi está, nesses docun1entos de inventarios, fi
gurando ao lado de tanta miseria, objectos de metal 
precioso, como tan1boladeiras, e colhere$ de pr~ta, ca
bacinhas, arrecadas e gargantilhas de ouro, ramae$ de 
coral, roletas e alfinetes de prata, aljof:res, perolas; brin
cos; penttentes de orelha, aneis~ etc., que nao send<;> de 
extraordinario valor~ nao estao, porén1, em parallelo 
com as privan<;as e sacrificios a que se sub1nettian1. Ra
rissimos e:ra1n os paulistas que se tratavan1 com rnais 
um pouco de conforto, ou antes com m enos desconfor
to~ como Antonio Pedroso de Barros, que· tinha ahun-
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dante roupa branca, con1 r enda lavrada e seus abrolhos, 
de linho e algodáo quarteado, tacifiras e alcatifas da 
India, tapetes, r edes, franjadas e cortinas de taf etá, tra
jando-se casquilham ente com seus vestidos, capa e rou
p eta de barberisco, mantéos de r enda com punhos, cal
'iÓes de damasco negro, $iba o de velludo negro ou d_e 
damasquilho branco, me1as de seda, verde e preta, h 
gas de taf etá p-ardas, e sapa tos de cor dovao, muita ca
talufa e sedas, retrózes e coifas, n egalh os, etc., car apu
~a de seda r oxa e chapéo .de fino fel tro, adere~o lavra
do de cinzeladas adagas e espada, tendo a 1nesa bem 
servida com ban deja e pratinbos, da India, taboleiros 
da China, etc. ("lnv. e tests." XX). (1) 

Ds ordinario, os inventarios dos bandeirantes nos 
ensina1n ter em elles vestido muito modestamente o seu 
gibao de bombazin a ou de algodao, chamado gibao de 
armas, cal9ao de estamenha, bombaixas do mesmo pan
n o, ou de portalegr e, etc., tendo por armamen to a sua 
escopeta de qu·atro ou cinco palmas, algumas de m ais 
luxo, co1n seus fechos portuguezes, etc. 

(1) Sobre esse motivo, diz o erudicto Taunay, no seu ma
gnifico ''S. Paulo nos primeir os ann os". 160: 

" Reinava em S. Paulo no seculo XVI, co1no j á o frizaroos 
grande desconforto nas casas e ausencia de objectos rnanufactu~ 
r ados das cousas in ais usuaes da vida civilisada. , . 

Nao . se pense, pore1n que. no .resto do Br azil houvesse , llllll
to m.aior conforto. Si na Babia (:} sobretudo cm Pernambuco, <>-'? 
colossacs provc1l tos do assucar permittiam grande. i_111por~a~áo 
e a vida de objectos de luxo, como sedas, velludos, Jo1as, v1n,iios 
finos, ninguem imagine, porem encon.t~ar nos arr?l.a~en!os d e 
bens de finados esses mil e um utensihos que a c1vihsa<;ao poz 
ao alcance e tor nou indispensaveis ao homern de boje, ncm n1es
mo essa p rofusa o de ro upa branca que ás bolsas mais mo~est~ 
se offercce. Em p rincipios do seculo XIX espantava-se Lindley 
da ausencia, nas casas ricas da Babia - onde encontrar pezada 
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Muito longe de a p sychologi a dos pauli~tas dos pri-l 
m eir os annos lembrar aquelles velhos baroes norman
dos, nos seus grandes latifundios, centrados p elos am eia
dos castellos, vivendo do estr epito de suas ar mas, in_e
dievaes, m ais se assem elha ao typo cel ta, que E dmond 
Demolins descreve no seu magnifico "A quoi tient .la 
superiorité das anglo-saxons", ao fallar · dos bre toes, dos 
auvergnezes e dos celtas britannicos. 
· E talvez, por assim ser em, '·esses rn dcs e primitivos 
paulistas n ao via1n no sacrificio estoico e nas privayó~s 
torturan tes do bravio sertao, ·onde in1perava uma g1- · 
gantea naturcza, imp ecilhos p ar a a obra cyclopica que 
r ealizar am. E ' que elles diff er ia111 do celta pelo nom a-
1di~mo e e8pirito de aven tura, que h avia1n h cr dado de 
seus antepassados, gcrm anicos, dir á ()liveira \ rianna, 
m editerraneos pensamos nós. . . 

O espir ito de inicia tiva, que os a tir ava aos agrestes 
sertóes, m ais confirm ava essa differen ciayao do cara
cter celta, approximando-os neste p on to, do que boje 
podem os observar n os anglo.-saxóes, pois apenas a ttin-

prataria - de pra tos, facas e garfos, pentes e escovas, t~s?uras 
e copos! O proprio 1nobiliario se rnosti~ava escas~o e d~f1c1~nte. 

Que poderia exis tir nas casas pauh stanas qu1nhentistas? 
Toscos bancos e catres, mesas e escabellos corno 1nohilia, 

rudes ar ca smal ajustadas, onde se guarda a pouca roupa da fa-
1n ilia, pois sobremodo esca~~eava . o • pa~no . . . " . 

' " . . . Quao desconfortavel ~ena a vida no arraial ~ml a1ner 
ricano, gua1·da av'an i;ada no lin1iar. do deserto, si nas ,c9rte~ eu
il'opeas possuir rneia duzia de camisas brancas er a pt1vileg~o de· 
ricos; si lenc;os e meias havia pouco se inventara1n? ... " 

lf 

* * 

Veja-se ainda ~Irs . -!<indersley, ~e pre~~ª o s~u d?poilnento 
sobre os interiores babianos setecentlstas, Um c1meho do Mu
&eu Paulis ta"; - Cartas sobre a Bahia " - Traduc~ao do Dr. 
Vicente de Souza Queiroz. 
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giam os paulistas a edade de 15 e 16 annos, (Washin
gton Luis, "Capitania de S . Pqulo", 39) e já os vemos 
rijos e valentes, sobra9ando a escopeta e o arcabuz, em
punhando a espa da ou a pistola e levando as correntes, 
grilhóes e pelo ur os, p enetrar, aventureiros e audazes, 
por terra, ou por m ar , nos sertoes distantes, a cata da 
fortuna e da sorte, tal qual os conte1npor an eos anglo
saxóes nos vastos dominios da Austr alia, Can adá, Esta
dos Unidos e Nova · Zelandia, e como seus antepassados 
luzitanos, . navegadores dos ,. roares ignotos. 

·Essa gente paulista ínMito ao enve·z de se deixar no 
tranquillo e modorrento esperar p ela heranc;a. paterna, 
ou avidamentc andar a cac;a de dote da mulh er maii 
promissora em cabcdaes, iam a descer gen tío, iam ~ 
cata do ouro, ou a conquista das p edrarias. 

E' que a legisla9ao da transmissao de propriedade 
n ao havia exterminado o germen da ambic;ao da aven
tur a 'nesses espiritos de, elite, qu.e tiveram os, bandei-
r antes. ' 1 ' 

' Eis, resumidamente, a psychologia dessa gente, que 
r ealizou a uniáo dos typos communitarios, patriarchal, 
semi-urbano, com o de nomade aventureiro e ambicio
so, satur ado de iniciativa, A esse typ o social <levemos a 
nossa grandeza. 

J á no seculo setecentista, quando o p aulista largan 
do de vez as su as tetnerosas empreitadas de ca<;a ao 
indio, p ar a se entregar com afa as explora<;óes dos ter
r enos aurif eros, cam peando ao long e, e depois minei
r ando os ricos soccavóes encontrados, urna evolu<;áo 
b em sensivel se operou nesse espirito comm unitario 
paulista. -
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Outróra no seiscentis1no, como vimos assoc1avam-
se os bandeirantes em grande nu1nero, para juntos p e
netrar nos sertóes, en1 busca do indio. Ninguem se ar
r iscava só, nessas luctas formidaveis com a natureza, 
nesses prelios cruentos com os jesuitas, com o indio e 
com o castelhan o. Só a uniáo, só a associa<;ao dos b an:
deirantes, en1 vultuosos grupos poderia lhes f azer a 
f or<;a, dando-lhes a victoria. ,, 

A distr ibui<;ao agraria no s·eiscentismo, e~ torno 
, das villas, eo1n o j.á vi.1nos,. foi o regimem da ¡ned1a e da 

¡)equcna própriedade~ e o typo sen1i r ural, mixto. ~e 
urbano e rural foi o unico existente, vivendo em s1hé
cos, que as centenas, bordava1n os arredores desses vil
larejos, formando um verdadeir o enxan1e de agglome-
ra<;oes na colmeia do p lán al to. . . . 

Todas essas fazendólas situadas a urna inf1ma dis-
tancia uma das outra~ tornavam solidissitno o la<;o 

.cbrnm~nitario, .,que lig~v~ essa gente p au lista, 'no p~anal-
. to' completam ente isolada do. resto do mundo, . e sem 
tela<;5cs mesmo com os dema~s nucleos da colonia. Por 
outro l~_do o lac;o parental, cada vez n1ais solido n.o 
planalto, estreitava esse communitatis1no, que o espi 
r ito de "clan" elevava...a alto expoente. 

No seculo seguinte, quan do o paulista trocava o 
rnobil das suas entradas, fazendo-as buscar ouro, prata 
e p cdrarias, de mu,i to foram diminuida~ as necess!dades 
inilitare$ das ba~1deiras, com o que, nao era mats p~e
ch~o que, tao nu1nerosos .fossem esses c.orpos expedi~10-
narios, bastando que do1s ou trez pan.listas se assoc1as-

·em. rcunindo o pessoal dos seus sequitos, p ouco nume
rosos aliás, seja dito de passagem, e penetrassem no 

. d " ld d " hinterland ein busca os e ora os . 
As bandeiras nao mais tinham o fün aggr essivo do 

seiscentismo, 1nas tao sóm ente era1n formadas de mo-
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do a com exito se defender , se por acaso fossem atac~
das; cousa que, lhes inodificou a prganisac;áo, suppr1-
1nindo-lhes, senáo totalmente, a o m en os em grande pa~
te o seu cunho communitario, f azendo galgar o pr1-
rn~iro degráu 'do p articularisino, que o paulista na sua 
cvolu~ao tinha de a ttingir . . 

Muito longe das enorm es or ganisac;oes bande1tan
tes do seculo seiscen tista, estava1n já, n o seculo dos se-
tecentos, os explorado;i·es paulistas. . . 

No seculo XVII, as bandeiras eran1 fornndave,s. 
or ganisac;oes gnerreir as, levaJ?-do as vezes urna cen~ena, 
de oTandes potentados, assoc1ados nos lucros, chef1an
do ~s suas forc;as de indios e m am elucos, as qtiaes or
cavam as vez es por 4. 000 hon1ens corno nos assegurarn 
~s jesuitas hespanhóes <las missoes do Rio Grande do 
Sul. 

A bandeira de 1628, que destruiu e conquistou o 
Guayr á, foi um verdadeir o exer cito de cujos com1!1an
dantes se conhecem cerca de 80 non1es dentre ma1s de 
300 potentados. A bandeira de Niculáu Barreto que 
em 1602-1604 foi até o Perú, n ao era inenor; e as ban
deiras que foram ao Tape, em 1~36-~,641 , tinh~"? as 
1n esmas propor<;6es vultuosas (Elh s, O Ban dezrzsrno, 
Paulista") . . 

No seculo XVIII a cousa inuda co1npleta,1!1e1~te ~.e · 
figura. Os paulistas Cfl!e . p~r.a a capt~tra .do indio, n
nharri el~ tomar urna in1n terrupta offenslva ·contra o· 
:sertao,. o indio, o j esuita e o castelhano, limit.avan1-se a 
defensiva se f ossem. atacados. Assiln as bande1r as de ex""'. 
p edic;óes bellicas transformam.-se em einprezas con1-
m er ciaes. Dirninuern em volume, mas augm en tam con
sider avelmen te em numero. Se nos seiscentism o o pla
nalto, apen as, poderia ma~ter urna . bandeira de vulto 
no sertao, n o seculo segu1nte, varias dezen as dellas. 
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concommittantem ente navegavan1 o oceano verde, sem 
f im da m atta virgem .. Dois ou trez ch efes se r eunem , 
juntam os seus adn1inistrados, e vao ao sertao em p e-
quenos grupos isola"dos. . 

Assim foi o Anh anguér a, assiln f ora1n as bande1- 1 
1·as de descobrimento das Geraes · e de Cuyabá. . 

A evolu<;fío da bandeira, obrigava tarnbem a evolu
-cao do caracter que de communitario ia' se tornando 
p~rticularista. · . 

Par allebnnente a este phen,omeno, a,inda outro cor
roborava nesse sen tido. 

A d istribuic;ao agrar ia, j á nao se fazia só1n ente ao 
r edor das villas, mas sim tan1bem em volta dos arraiaes 
.das mineira<;ocs, os q uaes se multiplit ando por enor
mes· extensoes em Minas Geraes, Goyaz e Ma tto-Grosso, 
iam isolando os m ineir adores em nucleos m uito dimi
nutos, distanciando-os das communidades, a medida 
q ue o o uro ia sen do encontrado em r egi óes mais af as-
tadas. . 

O planalto por outro lado se desp ovoando, já pela 
-emigra~ao par a as minas, coino tam be1n pela expan
sao par a r egióes novas que iam sendo colonisadas, ia 
torn ando possivel o augmento . do-volume das proprie
d ades agricolas, e o abandono das que f ossem n1enos 
proc;luc ti vas, de modo que a popula<;ao düninuiu inui
to ern. densidade, para se alargar o seu can1p o de ac~ao, 
~J;escendo enormeni.ente o Perímetro de .expansao agri
cola no proprio planalto. Este facto i a, como é n atu ... 
r a l, f szendo desaparecer aos poucos a p equena pr o
p riedGJ.de, dando origem ao p equeno la tifundio, o que 
isolava o h o1nem, fazen do-o p er der o ~aracter semi ur
b ano, torn ando-o, mais individualista, e afroux.ando 
os la<;os da co1nmunhao, alem de que, já o isolamento 
do planalto nao era sensivel, e os p erigos, que do ser-
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tao lhe poderiam advir, nao eram manif estos. En1 
enorme area os bandeirantes seiscentistas,,, já nao ha
viam varrido o gentio, trilhando todas as sendas, e 
desvendando todos os mysterios? 

Nao 1n ais havia necessidade desse lia1ne estreito 
entre os inor a dores, qne os tornava fortes ein rela~ao 
ás trevas, que os rodeava1n no quinbentism o e no .se-
culo seguin te. . 

E is as razoes que insentivara1n a 111uta<;áo do ca
r acter social do paulista: " 

Com o correr do setecentismo, o 111i neirador se fi
xan<lo só ou com a sua familia, p or de1nais se isola
vam individualmente e1n seus alluvi6es, ou nos lati
f undios que os circu1ndeava111, de . n1odo que, quand9. 
ricos tornava1n ao planalto, j á lw via1n ta1nbe1n per
dido a f eicao communitaria. 

~ 

As mon<;oes, grandes agremiac;óes selecentistas, que 
p elo Anh e1nby pemandavam as minas cuyabanas, nun
ca passar a1n de viagens periodicas, de m odó que nao 
pocle1n ser invocadas co1no typo de organisa~ao com-
1nunitaria, ou testemunha, ao Inenos de um r esto que 
della poderia ter ficado. Eram comboios, que deman
davan1 as r egioes auriferas; os quaes ohegaudo ao seu 
destino se desme1nbravam, toman do cada qual esco
teiramente o seu rumo para os aluvioes, onde exer
ciam os seus lavores. Os lucros, nao m ais era1n em 
com1num como os r esultantes das expedi~óes seiscen
tistas. Cada qual trabalhava para si, colhendo o ouro 
para si, nada tendo a haver com os vjzinhos. 

Nessas condic;oes, trilhand <;> a senda, que lcvava 
ao particularismo, o paulista, attingiu o ocaso clo sete
centismo, embora nao tenha co1npletado nesse seculo 
a sua evoluc;ao, de modo que o seculo XVIII, foi de 
transic;ao. 
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Essa impressao resalta mesmo~ da simples ana
lyse dos trabalhos geriealogicos de Taques e de Silva 
Leme. 

~'e-se inaior Iiberdade de ac~áo, mais mobilidade, 
mais independencia entre os membros dessas familias 
vetustas, que com mais facilidade se desaggregavan1 · 
1·01npendo os la<;os da parentéla, para se dispersar, in
ternando-se isolados, com as suas familias, pelos ser
tóes longinquos do Paraná, do Rio Grande, do S. Fran
cisco, do Piauhy, etc. como o fizera1n os Días Velho, o~ 
Brito Peixoto e urna multidáo. de outros mais. ' 

Só o seculo XIX, seria a testemunha da definitiva 
transposi~ao fronteiras do communitarismo para o par
ticularis1no, por parte da gente do planalto paulista. 

Como o seculo XVII para o X'VIII transcorreu, con1 
a dcscobei:ta do o uro nas Geraes, · etc., phenomeno tao 
prenhe de consequencias de toda a natureza, assinl 
·tambero o 

1
secuio XIX, foi iniciado com u1n Otltro acon

tecitnento que foi sem cortt'esta<;ao o credor de toda a 
nossa vida dos oitocentos, e da presente do seculo XX, 
e de futura, quicá, até que gera<;áo ! Trata-se da im
porta~ao para o Brasil, da cultura do café, que co111 
grande incremento se alastrou, pelo vale do Parahyba 
acima, penetrando no planalto paulista. 

Eis um facto dos de maior nlonta da nossa historia. 
O café se defrontando com • urna regiáo uberrima, 

onde os espigóes ondulantes, cobertos da luxuriante 
·matta virgem impenetravel, se estendia1n até as riban-

(1) O particularismo náo tomou inaior incremento, por
que náo eram todos os mineiradores que . r etornavam ao pla
nalto, e sim urna pequena porcentagem ficando a maior parte, 
estabelecidos ruralmente junto aos alluvióes ,u1na vez esgotta
dos os mananciaes auríferos. 
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ceiras do J eticahy, em urna area formidavel, tinha que 
produzir as mais profundas consequencias se fosse le
vado por urna gente do porte physico e mor al <lo pau
lista. 

Foi o que acontecen, apóz a derrubada da matta 
virgem e a invasao do hinterland pelos descendentes. 
authenticos dos velhos sertanistas bandeirantes. 

Mas a forma~ao da lavoura cafeeira tinha que ser· 
f'eita em · condi~óes especiaes. <;> paulista, a sua familia, 
o se:u séqµitó de aggregados caboclos, e escravos ne
gros em caravanas·, part~a:1p., 'as dezenas dos nucleo~ ur-. 
banos de Itú, Sorocaba, "Chmpinas, etc., se internando 
profundamente no sertao, onde se isolavam no~ lati
r un dios completamente seggregados da commun1dade. 

Dahi, o particularismo, era forc;oso, tinha que to
mar um grande impulso, .com a absoluta elimina~ao 
das bases do communitarismo. Com este, haviam mor
rido no passado seiscentista todas as causas, qu~ o 
tornavam obriga torio, com elle haviam desaparecidQ:. 
no passado setecentista todas as circumstancias que o 
f aziam possivel. 

E assim, o paulista se identificou definitivamente· 
no individualismo, attinginpo o pinaculo da sua evo-
lU<;ao. · 

Phenomeno 1nuito interessante se passou co1n a 
gente do planalto ! . 

Vimos co1no ella evoluiu da forn1a~ao comn1unita
ria para a particularista, depois de soffrcr a inf luencia 
de elevado numero de causas. 

O seu esta'do patriarchal, trazido da Iberia pelos. 
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povoadores, e o qual acaba1nos de analysar, nao passou 
pela mesma evolu~ao ·que originou o individualismo. 

Se o patriarchado fora no quinhentismo dos po
voadores, no seiscentismo dos preadores de indio, urna 
institui~ao arraigadissima ao povo do planalto, nao con
-seguiu a mineira~ao, dos setecentos, com todas as suas 
consequencias no caracter da gente paulista desenrai
zal-o, nem tao pouco a transforma~áo soffrida pelo pau-
1ista co1n a lavoura de café, foi de 1noldes a alterar esse 
tSig~al ~nd~level que mf}rcou aos nos~os antepassados 
até o seculo XX. Máu·grado a diversifica~áo co1npleta do 
sy~tlie1na de vida, e1n regioes as mais variadas, corren
do parallela1nente a muta~áo do regimen de divisao ru
·ral, .ou a transforma~áo do caracter semi nomade do 
bandeirante para Q de sedentario cultivadpr, ou ainda 
a transfigura~ao do typo accentuado do communitario, 
para o de evidente individualista, em muito pouco f oi 
no seculo XIX, alterado o feitio patriarchal do paulista. 
Esse tra~o na forma~ao social paulistá. sempre eviden
ciado de modo notavel passou .pelas edades para chc
.gar empallidecido, seja dito de passagem, ao seculo 
XX, que está sen do teste1nunha da f allencia do reghnem 
pa triarchal. 

Náo é necessario fazer a analyse do caracter pati
]ista do seculo XIX neste .particular, pois que , na lem
bran~a de todos deverá se manter a figura do velho pa
triarcha dos oitocentos, imperando sobre urna irn1nensa 
familia, co1n tun numero elevado de filhos,' nétos, bis
nétGs, etc., todos reunidos sob o niesmo tecto, do im
menso casarao da fazenda de café, naquella moradia 
desnudada de conforto, e dividida e1n grande numero 
,de quartos de propor~oes phantasticas, como a descre
vemos em nota ao capitu_lo que estuda o regünen so
cial paulista. 
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CAPITULO XII 

~IVEL SOCIAL NA IB1m.IA DOS POVOADORES DO 
PLAN ALTO . 

• 

IGUALDADE E DEMOCRACIA DOS POVOADQRBS 
NO PLANALTO DURANTE O SECULO (lui
NHENTISTA. 

• 
FORMA~!O E DIFFERENCIA<;.AO DAS CAMADAS 

SOCIAES NO PLANALTO DURANTE OS SE
CULOS SEISCENTISTA E SETECENTISTA. 

Foi Candido Mendes quem deu origem ás idéas 
falsas, de gue os primeiros colonizadores da capita
aia vicentina havia1n sido degradados do reino e cri
minosos deportados para estas plagas americanas. Pre
lendeu esse senador do Imperio, e com elle ,urna legiá9 
de imitadores, ,derrocar os. escriptos nobiliarchomania
cos de Frei Gaspar e de Pedro Taques, procurando nao 
só provar , o nenhum fundamento da aristocracia desses 
que primeiro· colonizar~1m 'o noss,o torra9, como deni 
grindo a , sua n1emoria, contra elles libelando crimes 
que nunca praticaram. 

Essa tendencia a enegrecer o nosso remoto passa
do desappareceu logo, porém, .dando logar de novo ao 
que esses dois "portentos do retentivas", que foram o 
linhagista e o monge historiador, haviam estabelecido. 
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Muitos te1n sido os trabalhos historicos appareci
dos r ecentem ente comprovando os assertos genealo
aicos das duas luzes paulistas do seculo dos setecen
tos, e m onum ental é sem duvida, o vulto da " Genealo
gía paulistana", em que Silva Leme .deixou J>ate1~t~ a 
muita veracidade da parte genealog1ca da N obzlzar-
chia" de Taques. , . . . 

A publica~áo ~recente dos docdmentos mun~c1paes 
e dos inventarios e testamentos,, ordenada p elo dr. Was
hington Luis, é sobre este inter~ssantissimo assu1npto 
urna fonte preciosa e reveladora ,de conh~ciment?s, que, 
o ve1n livrar de qualquer sombra de duv1das, or1entai:
do por novas vias o estudo das' cóndi~óes em que v1-
viam os prirneiros hobitantes civilizados do planalto 
piratiningano. 

De facto, essas inestimaveis collectan eas de pu-
blica~oes doqumentaes, estabelecem com for~_a indes
tructivel que, si é verdade terem aporta do a Sao Paulo 
alo-uns povoadores que atrás de si tinham urna linha
ge~ a qual, por um ou outro costado ia se. entro~car 
nas grandes gen ealogías aristocratas da pen1nsula ibe
rica, o certo é que, a quasi, totali~ade, dos poveadores 
p ertenceram á boa burguezia, e a plebe de Portugal 
e de Castella, ,tendo sido apenas titulo de nobreza pa~a 
os modestos colonos, a "limpe;za do sangue dos chrzs
tiios velhos~ livres de mesclas impuras com judeo.~ niou-
1~os ou qua.esquer oútras infectas nagóes" (Taunay, 
"Sáo J:,aulo no seculo XVI, 220). , 

Assim, p ois, a primeira camada de P?voadores: s~1n 
justificar as horripilai:tes e ul.tra apa_rxonadas ideas 
de Candido Mendes, nao dever1a ter sido tambero de 
calhar com as que, a seu respeito, r ecentissima1nente, 
Oliveira Vianna manif esto u, á larga, tanto nos "Popu
laróes Meridionaes,,, pagina 13, linha de 26 a 61, pa-
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giua 18, como tambem no mais r ecente ainda, "Evo
lu~ii.o do povo brasileiro", pag. 114, linhas de 7 a 10. 

Tanto desvirtuou apaixonadamente a verdade his
torica, Candido Mendes, procurando rebaixar o nivel 
da nossa priméva coloniza~áo, com o se enganou Oli
veira Vianna o elevando desn1edidamente. ("Popula<;. 
M er idionaes," 110). 

Como dissémos, si é verdade que um ou o,utro po
voador procedia por algum raino de s ua ascenden~ia 
complicada d~ urna genealogía fidalga do r eino, nao 
sem ,passar por rnuitas bastar'dias, e, através de rnui* 
'tos cruzamentos com elementos afro-asiaticos de ara-· 
ho berbers, e ia chegar aos primitivos h eróes p eninsu
lares, esses se poderiam ,contar a dedos, ta o era r esu-
1nido o seu numero. E mesmo esses, nao se dav:arn ao 
luxo de urna vida aristocrata, eivada de precooceitos 
orgulhosos de nobreza. Muito pelo contrario. A im
pressao d e quem percorre n1uito summariamente as 
paginas das publica~oes officiaes dos documentos qui
nhentistas e seiscentistas, é de· que urna verdadeira e 
inegualavel dem ocracia imperou n esse lon ginquo e bru
moso passado sobre os nossos rudes aseen den tes. (1) 

Nei;n um só titulo de nobreza, n em urna só expres
sáo distinctora separava esses, que teriam possuido al-

, gumas gottas de saug~e1 azul perdidas entre a massa de 
glóbulos muito rubros de ~angue burguez, do r estante 
da populagáo plebéa do planalto vicentino. 0

1 
r eghnen 

democratico que constituiu o ªJnodás viu-endi" de§Sa' 
,• 

(1) No seculo XVIII, parece t er havido, um inicio de p'ro
sapios de linbagcns e de pretensóes á origens aristocratas. Isso 
teria dado origem aos trabalbos de Taques e Frci Gaspar , ben1 
como ás justifica~óes de Pedro Taques de Ahneida e a!guns 
vestigios dessa natureza deixados pelo Dr. Guilhermc Pon1pcu 
e1n mistura, con1 suas contas de juros, etc. 
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gente, 1nuito silnples e rustica, de outras éras, foi tao 
intenso que, mesmo esses elementos procedentes de al
guma fórn1a das casas mais nobres da peninsula, nao 
se pejavam de entrar para o in breading geral, que cons
tituiu a forma~ao da gente paulista e para a qua} o 
sangue do aborigene, caudalosamente concorreu. O 
meio rudc e sertanejo paulista foi um agente demo
cratizador tao punjante que, em S. Paulo primitivo, 
nao houve~ em absoluto, distinc~ao de classes, nem mes-
1no para . eom os , mamelucos, só exceptuando natural-
1nente, os indios, esci·avos e forros, sendo q'ue, :rarissi
n1iunente, u1na ou outra falllilia, talvez ata'vicamentc, 
se lembrava de justificar sua ascendencia, proceden
do, n1ais a urna purita~e sanguinis do que propriamen
te a urna nobilitate probanda. (2) 

.T á nesse quinhentismo, quando as tradic~óes de 
separa~ao de castas, trazidas de além-mar, deveriam 
ainda estar quentes, viam-se pelos documentos varóes 
illustres que se intitulavam fidalgos, patriarchas a 
quem hoje tributamos o nosso culto respeitoso e urna 
admirac;áo toda cheia de orgulho e reverencia, exer
cendo off icios 1necanicos em completa egualdade de 

< • 

(~) O estado de nivelamento so<.<ial no pJanalto, durante 
esses estagios . prin1i.évo~, é be1n aquelle. que o hi~oriador ~
boulaye, no 1seu "H1stoire des ~tats Un1s", vol. 1, 138, ao des
crevc:;r a colonia de New Plymouth, pinta com máo de mestré: 

' 1 

,, . . . tous fréres par la foi et la souffranee, egaux de co•-
ditions et de f ortune, que pouvait-il etre, si non une pu re de
mocratie? 

Il n'y avait pas la un chef guerrier partageant la terre entre 
ses c01npagnons d'armes, suivant leur mérite et leurs exploits. 
Il u'y avait pas davantage ·un noble seigneur payant de ses 
deniers la terre qu'il distribue, a des conditions diverses, aux 
colons qu'il agrée. L'egalité était absolue entre les pelerins." 
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condi~oes a qualquer labrego sahido das inais modestas 
camadas populares réinóes. Assim sabe1nos que Pero Le- ' 
n1e, aquelle vetusto povoador, que, entre nós, iniciou essa 
"gens" formidavel, que no decurso da nossa história 
foram os Lemes, foi um simplissimo carpinteiro, assim. 
como tambem o foi seu genro Braz Esteves e Bartho
lomeu Bueno, que aqui iniciou a gente nao menos evi
dente aos nossos faustos e nao menos demonstradora 
de eugenia que foram os Buenos, assim como Gon~alo 
Pires, talve,z µ1embro da familia tao celebrada dos Pi-· 
res. (Actas'', vol. 11, 107). · , 

Pedreiro foi o patriarcha Domingos Luis, o Car
voeiro, sem outra nohreza além de professo do Habito 
de Christo, ferreiros for~m Clemente Alvares, o gran
de sertanista ~ mineirador, Domingos Fernandes, o 
fundador de Itú, e seu parente, talvez, Bartholomeu 
Fernandes. Alfaiate e tecelao, foi o fidalgo de Zamora, 
Diogo' de Lar a y Ordoñ~.z, assim . como tambent o f oi 
Joáo Rodrig-qes de Oliveira. Sapateir.o f oi o grande ha
tedor das selvas, . Balthazar · Gon~alves, figura ohriga-

1 

toria em todos os róes de bandeiras do primeiro quar
tel do quinhentismo. Fabricante de chapéos de feltro foi 
o acclamado Amador Bueno da Ribeira. Dentista, curan
deiro, barbeiro, varredor de egrej as e ermita o, foi J oao 
da Costa Lima, o mirinháo; vendeiro, foi Manuel Pires,. 
bandeirante, conquistador do G,uayrá, e sogro do gran
de Raposo Tavares. Affonso Sardinh~, Joi prospero ne .. 
gociante, exportador de marmelada, bandeirante·~ mi
neirador, traficante de escravos, importador de pelles, 
lavrador, etc. Antonio Pedroso (provavelmente de Al
varenga), . f oi a~ougueiro, assim como tambem o foi 
Manuel Joao Branco, o celebre heróe do cacho de ba
nanas de ouro offerecido a D. Joao IV, reunindo a esse 
officio o de moleiro de trigo, cousa que, no Mandahi, 
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tambero o fora o mesmo Am~dor ;Bueno da Ribeira, o 
acclamado. ("ActasH 11, 368, 375, 377). 

A completa paridade de tratamento, entre todos os 
moradores paulistanos, revelada pelo exame dos do
cumentos, foi a ~panagio dessa democracia, que aca
bamos de evidenciar. 

Foi ella, pois, observada entre os primitivos pau-
listas em toda a sua plenitude, nao sendo certas, as 
idéas' de que os. mesmos ti~essem .sid?, "extremam ... ente . . 
zelQsos de sua lznhagens arz.~tocratzcas .' como se ve · es
cripto algures: 

Milito pouca cousa se encontra nos documento~, 
que denuncie ter havido ex~epcion~lm~nte certa. va1-
dade nas exhibi<;óes genealog1cas, e s1 nao f osse o gran
de talento de pesquizador de ·Pedro Taques COJ? os 
seus preciosos legados, até Jioje estariam?s. ~a igno
rancia dos la~os que nos prenden~ aos pr1m1hvos po
voadores.' ·E, 1nesmo assim~ tfS~es trabalhos de Tagues 
terminam no remoto passado, se1n ousar atra;y-essar o 
oceano, para no velho continente proseguir na~ suas 
estirpes. · . 

Com isto, é certo que, os pauhstas de antanho des-
curavam por completo do conhecimento de suas ge-
nealogías européas. . 

E por isso, nao nos nos legaram esses paul~st_:s, nos 
dois primeiros seculos·, nada que, demonstre s1nao esse 
descaso ~bsoluto. · . ··· 

Muito á surdina, chegan1-nos rumores de um tra-
balho genealogico da ~ut~ria de P edro Mora~s Ma
tlureira paulista dos menos ignorantes, que estudara e1n 
Coimbr~, datando do segundo quartel do s~iscentismo. 
Si existiu, realmente esse trabalho, ter-se-h1a elle per
dido nas trévas de urna indifferen<;a dos moradores do 
planalto por esses assumptos. 
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Os instrun1entos de "nobilitai'e probanda", regis-
, tado$, nos documentos munjcipaes, inuito pouca luz 

lan<;a1n sobre esse respeito, seudo elles, quasi todos, do 
seculo XVIII (rarissima excep<;ao do fim do seculo, an
terior), nao demonstram esse zelo apregoado pela 
phrase acima mencionada. 

E' que a nossa aristocracia verdadeira, foi aqui 
formada no bandeirismo e nao in1portada da Iberia. 

Do e,Xame attento que precede a um raciocinio 
acurado e imparcial, p'ensamos que, os povoadores de 
Sao Paulo e seus arredores, nao só os que Silva Leme 
menciona na sua genealogía como os que encontramos 
nos documentos de publica<;ao official, podem ser di
vididos, quanto a sua extrac<;ao, em quatro classes dis
tinctas: 

I - De povoadores descendentes por urna ou ou:. 
tra linhagein, por um ou outró costado de casas aris-
tocra~as peninsulares. ' 
. II.1- De povoadores que foram intitulados fidal
gos, sern se conhecer a ascendencia, si ligada a aristo
cracia dos reinos peninsulares ou si foram elles feitos 
fidalgos por qualquer merito pessoal. 

111 - .Pe povoadores sem titulo absolutamente al
gum e de ascendencia ignorada; ten do elles entretanto 
nomes que denotfim uma certa nobreza, ma;s a qQal 
nao se te1n ele1nentos para nem ao meIJ.os suspeitar. 

1V ~· D~ povoadores reconhecidamente plebeus, 
nlassa enorme que Taunay chama de· "vulgum pecus~' 
- que, constituindo a immensa maioria dos povoado
res, eram de extrac<;ao ainda mais 1nodesta do que a 
precedente. (V. Croquis annexo) 
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A prin1eira dessas classes, constituiu com a segun
da o que se chamaría nobreza mediana, pois em Sáo 
Paulo, positivamente nao tivemos elemento algum da 
grande nobreza. A ella pertenceram muito pouc06 ele
mentos que teriam sido os Moraes, os Lemes, os Laras., 
os Alvarengas, os Borges de Cerqueira, os Leite Fur
tados, os Arruda Botelho, os Costa Cabral, os Arias de 
Aguirre, os Rendon de Quebedo Alarcon y Luna Con
treras y Torales, Cabe9a d~ Vacca, Lemas e Zunega. 

N&o deveriam ,ser todos esses componente's d~ 
elemento aristocrata em Sao Paulo, perfeitamente, 
eonscios das suas linhagens, que para muitos delles 
teria ,sido, quic;á, desconheeida. E' o que se conelue da 
defficiencia ·de documentos registados, girando em tor
no dessa preten~a aristocracia. 

Vejamos, porém, mais de perto esses elementos. 
Os Moraes, que, pela justifica<;ao "nobilitate p1·0-

banda", procedida em l\1ogadouro em 1579, por Bal
thazar Moraes de Antas, e a qual se acha registada em 
Sao Paulo, como se ve do "Registo Geral," vol. III, pg. 
95, provinham dos Moraes Navarro de Antas, fidalgos 
de priineira linhage1n da corte de Portugal, cuja ge
nealogía Pedro Taques, com auxilio de numerosa bi
bliographia de nobiliarios, como o de José :Freire Mon
te Arroyo Mascarenhas, titylo Bragan~oes, ''1Vobiliario,. 
de conde d. Pedro de ,Barcellos, "Genealogia da casa 
1·eal porfugueza", 'de 'A:nfonio 'Caetano de Sousa, etc.~ 
reconstituiu e Silva Le1ne, no seu, titulo Moraes, repro
duziu, tinhan1 a sua nohreza óriginada nas casas de 
Brangan~a, de dom Mendo Alam, dom Fernando Men
des de Bragan<;a, que fóra casado coro urna filha de 
Affonso VI, rei de Leáo, dom Mendo Fernandes de 
Bragan<;a, casado com d. Sancha Viegas de BayáÓ, 
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neta por dom Egas. Gozendes do celebre dom Arnaldo 
de Baya o; dom Fernando Mendes de Bragan<;a, o Bra
vo, companheiro de Affonso Henriques, etc., etc. 

Pelo que apuramos, pois, essa familia dos Moraes 
cultivou a megalomania aristocratica, deixando por 
1neio des~a just~fica<;ao citada o seu tronco povoador 
ligado a familia muito nobre dos 1Navarro de antas, 
cujas origen.s fqr~m os Bragan<;as. Pelos outr~s CQsta~ · 
.dos ignora;qiqs as liuhagens <lestes povoadores, a nao 
ser a que diz respe;ito ,aos Mq,rae~, de 'frás ós Montes, os 

. . quaes eram 1 da nobrezn media:q.~, cuja~ origens rewon-; 
iam a 1217, com Gon<;alo Rodr igues de Moraes. O bra
zao de armas desta casa acha-se registado no livro da 
Torre do Tombo de Lisboa, fls. 32, segundo nos relata 
Sanchez de Baena - "lndice heraldico". 

Egual zelo ao dos Moraes; tambem demonstraram 
os Alvarengas, com frei Luiz dos Anj os, f rei J oao da 
Luz, e os capitaes Antonio Pedroso de Alvarenga e Es
tevam Ribeiro de Alvarenga, delle deixando vestigios, 
na documenta<;ao impressa ("Registo Geral", vol. III,. 
376), que sao um "Registo do brazáo do reverendo pa
dre f rei Luiz dos Anjos, religioso de N ossa Senhora 
do Carmo". 

Este documento ( é urna carta de hrazáo passada 
pelo p,rincipe regente, futuro ;re' d. PedrÓ II, . e pela 
qual, élepois· da ne~essaria justifica~ao pqr 'méio de 
'testemunha~ 'deixoM ' cert'~ !?-ªº 'só a Umpeza do sangue 
desses Alvarengas, como tambem a liga~ao por des
cendencia de Antonio Rodrigues de Alvarenga, o ' po
voador paulista, aos 

1 
Al varengas de inuito illustre ge

ra~ao portugueza, e os quaes eram provenientes de 
Mem Paes Curvo, e de seu filho Martim Pires de Al
varenga fidalgos solarengos, em Entre Douro e Minho. 
Esse documento por nós mencionado, e passado pelo 

301 
, 

\ \ 



'R A <; A D E GIGANTES 

principe regente a favor dos Alvarengas paulistas, na
da dizem, porém, des ta ascendencia citada, que f oi por 
nós colhida no nobiliario do visconde de Sanchez de 
Baena, mencionado. 

Linhagem muito illustre, tambera tiveram os La
ras, descendentes do povoador alfaiate Diogo de Lara 
y Ordon.ez, castelhano de Zamora, tendo sido feíta urna 
justifica~~º na cidade de Zamor.a, pela qual ficou ce:r:.. 
to provir es~a fa~ilia da celebre "gens" f~udal dos 
condes de Lara e de sastella, cujos remotos antepas-. 
sados originadores dessa prosapia foram Gon~alo Fer
nandez, conde de Castella e de Burgos, grande guer
reiro da época da reconquista peninsular, e seu filho 
Gustios Gon~alez, que se casara com dona Ortiga Ra
mires, filha do reí de Leáo, dom Ramiro II, e de sua 
esposa a 1noura conversa Ortiga. Este Gustio Gonc;alez 
morrera em batalha contra Almanzor, o hajib de Cor
dova, sendo seu filho Gon~alo Fernandes, que se ca
sou com dona Nonia filha de d. Fernando, conde de 
Lara, o pae de dom Fernando, conde de Lara y Allava 
y de Castella, que se casando com dona Sancha, filha 
do rei dom García III, o Tremedor de Navarra, foi o 
tronco primitivo de todos os Laras de Zamora, entre os 
quaes o ramo ,colonizador do planalto paulista, nao 
·sen1 passar porém pqr gente muito illustre, se1npre em 
Cas.tella, entre a qual d,9m Pedro Gon~alez de 1Lara, 
genro que foi d.o. celebre fidalgo gallego conde da Trá
va, o amante da infanta d. Tareja, de Portugal, filha 
de Aff onso VI, de Leáo. 

Antepassado muito distincto da fa1nilia dos Laras, 
foi tambera d. Nonio Gon~alez de Lara, que, como um 
leáo, morreu na batalha de Eciza, tendo sido urna das 
lan~as mais valentes de toda a peninsula. 
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Eis a fidalguia do povoador vicentista. Nao figura 
ella entretanto, nos .autos "de genere" processados em 
Zamora em 1707, por Pedro Taques de Almeida, habi
lita~ao essa que obteve sentenca de "puritate sanguinis". 

Si só e1n 1707, um descendente aristocratomaniaco 
de Diogo de Lara se lembrou de ligar o seu ascende~te 
á familia illustre ' de Castella Vieja, resalta a evidencia 
que Diogo de Lara nunca tivera zelos de linhagem, o 
que teria 1poupado ao sen bisneto o wabalho de pr~ce- . 
der· essa liga~a,o. Si tives'se elle se preoccupado em :txa- . 
9ar coru máo fi:r.:me a sua a.rvore .genealogica, nao seria 
preciso Pedro Taques· de Almeida "ir ao reino buscar 

' proyas de pl'lreza de sangue, aliás toda hypothetica e 
illµsoria, porque, na verdade, nao havia casa na pe
nínsula iherica que náo·1ivesse mistura de sangue semi
ta ou cha1nita, arabe, judeu ou .bérber, cousa que tan1-
hem f oi extensiva aos Lar as, como mostramos f alando 
do casan1ento de Gustios Gon~alez con1 Ortiga Rami
rez, filha de urna rnoura. Assim, pois, é de crer tivesse 
Diogo de I.iara sido mais propenso aos seus lavores de 
alf aiate e de tecelao do que · aos mistéres de linhagista, 
tendo mais apego a roca, ao furo e a tcsoura do que 
aos nobiliarios e brazoes, de que nao deixou vestigios; 
seus descendentes no bandeirisrno e nos demais fastos 
da historia do plan alto, ' se encarregara1n de f azer 'o 
nome Lara, 1nuito ~ais nobre e lustroso. 

Paschoal Leite Furtado e os irrnaos Arruda Bote ... 
lho foram outros troncos fidalgos povoadores v~centis
las, aquelle aportado nos fins do quinhentismo, ligan
do-se por matrimonio a urna das filhas de Joao do Pra
do, e estes viudos e1n fins do seculo seguinte. 
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A linhagern de Pascho~l Leite foi pr<;>vada pelo bra
zao de arruas passado em 1707, pelo re1 de armas .aos 
padres Gaspar de An~rade Columbreiro e F:anc1sco 
de Andrade seudo ma1s urna prova de que so no se
culo XVIII ~s paulistas come~aram a ligar importan
cia a assumptos heraldico-genealogicos, pr.om?vendo 
essas celebres justifica~oes, ás quaes eram ind1fferen
tes os povoadores do quinhentismo e do seiscentis~o. 

Por esse documento, a . linhagem de Paschoal Le1te 
se ~ntro.ncava, com a dos , Arrudas Botelho, en; seus 
ascendentes J oao Gon<;alves Botelho e Isabel D1as da 
Costa-, formando com ella um só todo, até aos seus 
mais remotos ascendentes. 

Pedro Taques reproduz essa ascendencia dos Ar
rudas Botelho, no seu titulo inédito Arrudas, e Gaspar 
Fructuoso faz o mesmo, em "Saudades da terra". 

Essa linhagem do& Botelhos além de proceder de 
valentes cavalheiros e ricos ho1uens dos tempos he
roicos da peninsula, taes co1no, do1n Payo d~ !Mogudo, 
dom Egas Moniz e ~idalgo dos Mendes da Ma1a, e~tre 
os quaes o celebre hdador, dos condes de Trastamara, 
dos condes de Cabrera, dos senhores de Albergaria, 
Azcvedo, Sandhn, Penegate, Ferreira, de Bayao, attin
ae na sua remota ascendencia á dynastia real de Por-
~ 1 . tugal com Affonso- Henriques, natura mente por varios 
ramos bastardos, · a de Leao, Galliza ~ Asturias, com 
todos aquelles ~onarchas néo ... hi~panicos, cuja. série se 
inicia no nobre Pelayo da prosapia de Cantabria, e na
quelles primeiros fidalgos da terra luza, . entre. os quaes 
d . Arnaldo de Bayao, antepassado obr1gator10 de to-
das as genealogias peninsulares. . 

Toda esta linhagem, que conshtue a nobreza de 
Paschoal L. Furtado e dos irmaos Arruda Botelho, e 
que Silva Leme reproduz do titulo inédito Arrudas, de 
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' Pedro Taques, é baseada em dados fornecidos por mui-
tos nobiliarios, citados no trabalho, entre os . quaes "Os· 
Grandes de Portugal", etc. Seria muito longo e por de
mais fastidioso, reproduzil-a, com toda a sua série de 
nomes e de titulares, tanto mais quanto, já se acha 
ella impressa no vol. 4.0 pags. 3 a 12 da "Genealogia 
Paulistand" de Silva Leme, embora tenhamos dados 
para fazel-a muito mais longa ~ mais attrahente do que 
a apresentada pelo insigne, genealogista, dados e~ses, 
que nos foram fornecidos pelo d~. Gentil de Assis Mou
ra, ,do Instituto Historico Brasileiro, por elle colhidos 
em varios trabalhos notaveis entre os quaes "Frei Gon
<;alo Velho", de Ayres de Sá, etc. 

Egualmente illustre é a ascendencia de Simao Bor
ges de Cerqueira, outro varao illus tre da nobreza por
tugueza, t.ransplantad0 para o planalto vicentino .. No vol". · 
3.0 da "Genealogía 1l)a11listaua", Siiva I..1eme a reprbduz, 
dos "Apontamentos 'Genealogicos" , do dr. Moretzsohn de 
Castro, nella figurando vultos de grande destaque na 
historia peninsular, taes como os lendarios conde Dom 
Mendo, o Souzao, Egas Moniz, Dom Martim Moniz, con
de Dom Osorio, o celebre mosárabe conde Dom Ses
nando, Gon~alo Mendes de Maia, al~m de varias tes
las coróadas que se iniciando em Dom Fernando M;a
gno, constitue urna vasta série ascendente, ~ao poupan ... 
do o indefectivel Ramiro II ' e sua mulher a moura 
Ortiga, e nao sem passar através de varias das mais 
illustres familias da península, entre as quaes, a dos 
Telles de Menezes, mais celebrizada pela luxuria e am
bi~ao de Leonor Telles do que pelo brilho heraldico 
dos seus brazóes. 

Como esta teria sido tambem muito nobre· a as-
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cendencia de alguns ramos da genealogia de Antao Le
me, (1) que co1n seu filho Pero ~em~, no quinhen~s
mo, aportou a S. ·vicente. Como e sabido, por varon1a, 
esses Lemes procediam de Antonio Leme, f ilho natu
ral do -flamengo Martim Lems, tendo entre o povoador 
Antao Le1ne e este seu antepassado flamengo mediado 
<J:Uatro gera<;oes, de maneira que, teria elle a.penas 1116 
de sangue hollandez, e Pero Leme, seu filho, tambero 
povoa dor pr,üniévo, SÓfi1;en te , 1132. 

A>ntao Leme era filho de 1 Catqarina de Barro~, da 
illü.stre linhagen1 dos Gon<;alves de Camara, que pr9-
cedia do celebre ú~vegador e gu~J.Teiro Joao Con9al
ves Zargo, bem como da f arnilia dos N oronhas, r~mo 
bastardo de· I-Ienrique de Trastamára, o rei bastar.do .de 
Castella, tao celebre pela sua lucta contra o pr1nc1pe 
Negro, na gúerra dos Cem anuos. Eram os Gon<;al".'es 
da Camara aitida ligados aos Sciarra Colonnas, lnu1~0 
nobre famiHa romaua, cujas origens re1nontavam as 
épocas da an tiguidade classica; - segundo dados es tes 
que nos for ncceu o fidalgo Dr. Bra~ de Sousa Arruda, 
erudito amante de cousas genealog1cas, que os colheu 
por sua vez corn o dr. Ivío.r etzsohn de Castro. (D. Ti
visco de Nazao, Zarco e Colonna; Mon tarroyo J\llascare-
nhas, etc.) . . 

E nisto consistiu a fidalguia paulista de genealor 
gias conhecidas e ligadas á aristocracia reinol. 

(1) Este Antao Leme~ P?Voador e1:a filho do g~a11de des
cobridor navegador Anlon10 Leme da ilha da Madcffa, (1474-
1484) cornpanheiro de Vicente Dias, Diogo de Teive, Affonso 
Sanches, que cruzavan1 nessa epoca o oceano , occidental .en1 
todas as dil'ecc;oes, como ensina Las Casas, e repeten1 Faustlno 
da Fonseca e Sophus Ruge. 

Rocha P01nbo - " Hist. do Brasil", vol. I, pgs. 49 e 65. 
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E' preciso notar, porém, que de todas essas linha
gens, por nós apontadas, só a dos Moraes Dantas era 
sabida, nos dois primeiros seculos, datando o conheci
mento das outras do seculo XVIII em deante. Pelo me
nos .os documentos nao nos autorizam a pensar o con
trario. 

. A segunda das nossas classifica~oys sociaes, muito 
ma1s vultuo~a do que a primei!'ª'· correspondia, como 
esta, a. med1.ana nobrez~ . . A ella teria1n pertencido os 
cavalle1ros :füdalgos da casa de dom J oao III, sen1 ou
t~os ti tul.os nobiliarchicos, e sein , que os sai.bamos per ... 
tencentes a linhagens aristócr:;tticas da peninsuJa. 

Dentrc esses, ,sabemos do1n Antonio de Oliveira, 
loco ten.ente do donatari9 da capitania de S. Vicente, 
o qual deixou grande próle, que até hojc perpetua o 
nome de Oliveira. · 

Nao · sabemos si elle, no r eino teria pertencido á 
casa fidalga do brazao rubro com a oliveira verde, de 
fructos de ouro e raizes de prata. Nao achamos urna só 
pe~a documental, que a isso diga respeito; e este silen
cio dos documentos faz crer ter sido Antonio de Oli
veira, um nobilitado pelos seus m eritos pessoaes e n ao 
um h erdeiro desse inediocre e muito modesto titulo 
.nobiliarchico de cavalheiro fidago da casa del-r eL 

O n:;iesmo se teria darlo em rela~ao .ao seu cong~
neFe de l:Zabel d~ Ga;mboft. An;tonio Rodrigues de Al
meida, tambem cavallei:ro fidalgo ae dotn .JofÍo' III, ou 
o, genro <leste, Antonio de Pro~n~a., o degradado, mo~o 
fidalgo da Camara do infante dom Luiz; ou ainda com 
Braz Cubas, ou os ir1naos Pinto, e com Jorge Ferrcira, 
o genro de Ramalho. 

E' _pos~ivel te~em elles sido nobres p or heran~a, 
mas nao vin1os a1nda nada, que nos autorize a isso 
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pensar, e o mutismo dos documentos é bem signifi
cativo e demasiado eloquente para se concluir o con
trario. •• 

A terceira das classifica<;oes é a da burguezia. Com
posta de gente possuidora de nomes de familia iden
ticos aos da nobreza peninsular, mas nao só sem os 
~ttributos de fidalgos, mas tambem sem liga~oes co
nhecidas corh essas familias illustres , na Europa, cujos. 
no1nes reproduziam na colonia. · 

Dessa gente nao ha o menor indicio de nobreza 
por qualq.uer titulo no.biliarchico, por mais modesto 

\ que tivesse sido. O simples facto de seus nomes serem 
identicos aos da familias da nobreza reinó!, só por si, 
nao <lá inolivo para se concluir, tivessen1 elles sido de 
alta extrac<;áo. · 

Achamos que. nessa classe ficariam hen1 collocados 
os seguintes povoadores: 

Henrique da Cunha, Joáo do Prado, Antonio Bi
cudo Carneiro, ~Ianuel Preto, Garcia Rodrigues, Izabel 
Velho, Días Chaves, Vaz Guedes, Almeida Castanhot 
Saavedras, Rafael de , Oliveira, Joao Maciel, Balthazar 
de Godoy, Góes Rap0so, Sutil de Oliveira, Pedroso de 
Barros, Pero e Lopo ,Dias, :Joáo Ramalho, Bayáo, Jorge 
Velho, Pires de Avila, , Tenorio de i;\.guilar, J orge Mo
reira, Rodrigues Mir.anda, Almeida Miranda, Qua
dros, etc. 

E' genle que nao se sabe si de extrac~ao baixa, 
ou elevada, n1as que, tudo leva a crer, ter sido, da bur
guezia peninsular, de onde deveria ter viudo grande 
corrente migratoria para o Brasil, tanto mais quanto 
si ella tivesse sido da aristocracia, nao teria deixado de 

308 

R A A D E G I G A N T E s ' 

procla1nar bem alto as cores dos seus brazoes, e nos 
documentos teriam ficado alguns vestigios dessa no
breza. 

. E' certo que, em rela~ao a alguns delles, os genea
logistas se. tem externado, querendo ver gente de fidalga 
asc~ndenc1a, e rnembros de familias da aristocracias 
pe~1nsul~res~ mas nada apresentam que demonstre essa 
aff1rmahva inverosimil. 

Ass~m, Sil~a ~eme diz que, Henrique da Cunha 
descend1~ e!Il hnha rec~a n1asculina do rei Dom Fruel
la IJ de ~.:Jeao, Asturias e Galliza .. Nao sabemos onde 0 
,ge11:ealog1sta colheu essa' informacao, que na sua pri
me1ra parte nos parece de todo des ti tui da de funda-
1ne_n to, ~ sem n~nhum valor nobiliarchico quanto á se
g~nda par.te, po1s q.ue dom Fruella II, tendo vivido e1n 
9...,7, dever1a ter, se1scentos annqs depois, cerca de .. . 
20. o~. 000 de d.escenden tes, . si calcularmos por pro
_gressao geometr1ca, tendo por base tres filhos cada 
desce~dent~ desse monarcha hispanico. . 

E poss.1vel, tambem que, Henrique da Cunha, hou
vesse proyin~o da illustre linhagem dos Cunhas em 
Portugal, 1_nic1ada em dom Goterre, o cavalleiro gascao 
comp:inhe1ro do conde dom Henrique de Borgonha' 
·seu filho dom Payo Goterre, e seu neto Fernao Pae~ 
da Cunh~, este casado com d. Ouroana Ran1ires Al
boazar, fil~a de Alboazar Ra1nires, por este néta da · 
~ou:1,7a Ortiga e do rei. dom Rodrigo II, e portanto, as
s1m descenden~e do re1 dom FrueHa II supra' mencio-
nado. ' ~ 

Assim, se conciliariam as conj ecturas sobre a no
breza dos Cunhas, paulistas., mas nada nos autoriza a 
entrar nesses obscu~issimos r e_cantos de urnas tantas 
hypothe~e~ genealog1cas, que nao tem o menor susten
taculo serio de urna prova documental, nao tendo sido 
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encontrado nos docu1nentos cousa alguma referente 
$OS Cunhas, que nem ao .menos procederam a urna "no
bilitate probanda" qualquer. 

Assim sendo, pensamos que, o ramo iniciado com 
Henrique da C1:1nha procedesse nao da nobreza portu
gueza, mas sim da burguezia bem no1neada, mas sem 
costados aristocratas. 

Nestas condi<;oes, estaria Joáo do Prado, possivel
mente descendente da illustre familia dos Prados, (Mar
tim Affonso de Souza coln qu~m veiu Joáo do Prado, 
era o Senhor do Prado~ o· qtte nos leva a suppor qual
quer r ela<;ao entre elles), que Piferrer e o marquez de 
Mondejar quizeram ver nascida do casam ento de dom 
Nuno Fru~lla, filho do rei dom Fruella II, com dona 
Branca Gutierrez da Silva, senhora do Prado, e mem
bro dessa linhagem dos Silvas, que os nobiliarchico
maniacos 1nais exaltados, nos seus pruridos de aristo
~rania, qtJer en1 ver procedente de Lai n Calvo, este oriun
do na: falrni1ia Julia; cuja antep~ssada prirn.iéva fo:ra 
Rea SylVia, a fil~a de Venus, "unica senhora de pro
cedimento m eio duvidoso em toda es.';a multi secular 

l . " ge nea ogza. . . ' 
E' tambem 1nuito possivel que o povoador Antonio 

Bicudo Carneiro se tenha originado nu1na familia desse 
noin~, estabelecido no Porto. Nao contestamos, ainda 
que os Pretos de Sao Paulo tivessen1 sido oriundos nos 
que tinham esse appellido n~ ·peninsula, onde usavam , 

' o escudo xadrezado de azul e o uro ; assiln como os. 
nossos Macieis, provindo dos que corn esse non1e ti
nham seu solar cm Barcellos, na frcguezia de San to 
Adriao de Faria, com suas armas de liz azul em cam
po de prata e aguia rubra. E' muito possivel que Este
vam Bayáo Parente fósse descendente do celebre dom 
Arnaldo de Bayáo, antepassado de toda a aristocracia 
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iberica, . bem como dQS senhores de Azevedo, com a 
sua aguia negra em .campo de ouro do brazao. 

Outrosim é possivel terem os Mirandas, povoado
r es do planalto, sido descendentes dessa familia, que 
proveiu de Martim Affonso, ar cebispo de Braga, e de 
Emilia Gon<;alves de Miranda, de extracyao muito fi
dalga, gente tod3: ella n1uito nobre da Beira; ou que 
d. Genebra Leitao de Vasconcellos tenha sido 111embro 

, dos I ... eitao, que fora1n originarios e1n d. Gueda, outro 
, co1111~anheiro do c9nde dom Henrique de Borgonha, 
\ quando este, da Fran<;a, passou á corte de Affonso ' TI, 
iseu sogro. 
\ Tudo isso sendo possivel, entretanto, nao tem o 
rl;ienor pon lo de apoio, de maneira que, nao podemos 
nps julgar au torizado a.. enquadrar esses povoadores 
n 9i nobreza ; nao só a falta absoluta de indicios do
cumentaes, nos leva a crer terem elles procedido de 
camadas sociaes n1ajs baixas, m as tamb,em te1nos, por 
oulro lado, certeza levado por vias de outra natureza, 
de que n ao for am as altas espheras dos r einos ibericos, 
as <If e mais concorreran1 para a colonisa<;ao nos dois 
prim~iros seculos, cousa que j á . ti vemos occasiao de 
demonstrar. 

\ 
• 

\ ' 
A '~lébe p eninsular f oi a que mais concorreu para 

a colon ··za<;áo do planalto piratiningano. Nao tivesse-
1nos já erteza . disso por estudos que procedemos :úa 
I-Iistoria \de Portugal, nas éras rr1anuelinas e de dom 
Joao 111, a sin1ples leitura das documenta~oes paulistas 
de publica~áo official nos levaria a essa cbnclusáo. 

O numero elevadissimo de nomes, constantes dos 
documentos pa ulistas, que em nada se assem elham aos 
que encimam pomposos titulos dos nobiliarios luzita-
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nos e castelhanos bem como das genealogias de Taques 
e de Silva Leme: ou dos trabalhos historicos de Fr:i 
Gaspar ou de Azevedo l\1arques, pullulando das pagi
nas dos "Inventarios", do "Registo", das "A ctas" e das 
"Se.';marias'', fére pela dissonancia os nossos ouvid.os 
habituados com aquelles que os nossos velhos ch~on1s
tas e genealogistas assentaram por sobre os cap1tulos 
patriarchaes dos seus trabalhos. 

Entre os muitos que constituira1n a onda de po-
. voadores plebeos, achamos que estariam bem colloca- . 
dos os seguintes nomes extrahidos dos documentos/ 
mencionados. J 

Joao Rodrigues Bejaran~, .Diog? Ramires~ Gon<;alb 
Chassirn Joáo Bernal, Ribe1ro Bo1to, Antonio Zourb, 
Louren<;~ Cabreira, Perez Calhamares, Joao Santanna, 
Antonio Rodovalho, Do1ningos Grou, Gomes .Ruxaque, 
Manoel Requeixo, Manoel do Soveral, Corneho Arzam, 
Perestrcllo, Perdomo, Gon<;alves Malio, Joáo Mendes 
Geraldo J oao Costa Lima, Colla<;o Villela, Farel, R. 
Freire, Luiz Delgado , Felippe de Véres, Lour~n<;o R~
velo Manoel Morato, Luiz I'.eyo, Baldaya, Far1a de F1-
guei~ó , J oáo Favacho, Aguiar Gira o, Gon<;al':es Vare
jáo, Matheus Se~rao, Salvado~ de Edra~ Dom1n~os P~
reda, Joao Marhns de Hered1a, Antonio Ago.sh;m, R1-
beiro Roxo, Domingos de Amorez, Jaques Fehx, Pedr_? 
Fernandes Aragonez, Manoel Joao Branco, Manoel Soe1-
ro Ra1nires, etc. . / 

Eritre estes povoadores de extrac~ao p~eb~a, tam- . 
bem collocamos Bartholomeu Bueno da R1be1ra, · Ma
nuel Fernandes Ramos, Pero Domingues, Juseppe de 
Camargo, Salvador Pires e S~~astiao ~e Freitas, tron
cos todos de importantes f am1has pauhstas. 

Bartholomeu era f ilho de Francisco Ramires de 
Porres, cujo nome nao quiz adoptar, (talvez por achal-
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o pouco reverente), para se chamar Bueno, incognito 
appellido nos nobiliarios peninsulares, e que só foi il
lusfrado e enobrecido pelos f eitos dos Buenos paulistas. 

J useppe de Camargo tambero tem um nome exo
tico aos nobiliarchicomaniacos, delle só se sabendo um 
supposto parentesco com o navegador Affonso de Ca-
1nargo. Salvador Pires támbem tudo denuncia u1na ·ex
trac~ao baixa, pois nada inais co1nn1urn em Portugal 
do que o appellido de Pires, que com Fernandes, Gon
~alves, Alvares, Joannes, etc. eran1 nornes derivados ·de 
Pero, Fernando, Gon~alo Alvaro; Joao, etc. nao signi
d"icando nobreza alguma. 

Eis pois a gente que teria constituido o "pecus vul
gum" do planalto paulista, grande maioria da popula
~ao colonizadora principalmente de que1n proviera1u ; 
os bandeiran tes, os verdadeiros. aristocratas, que hon
ram a posteridade. 

• 

Assim concluimos em rela<;ao ás origens dos po
voadores do nosso torrao, si a verdade de todo nao nos 
tiver trahido, o que nao é de se crer, porquanto as nos
sas conclusóes sao nao só tiradas do cadinho da mais 
estricta imparcialidade e isen<;ao de anilno, como be
bidas nas provas documentaes, e no que se sabe a res-
peito, em materia de g~nealogia. . 

Com isto ve-se que os primitivos povoadores do ~ 
planalto vicentino, ~i ·nao foram degradados por cri~ 
mes infamantes, tambero nao foram fidalgos da mais 
alta linhagem peninsular. 

Quando nos dois primeiros seculos de povoamen
to do nosso territorio do planalto paulista, chegaram os 
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nossos antepassados ibericos, como acabamos de ·fa
zer sentir, vieran1 elles das espheras sociaes nlais mo
destas da peninsula, onde entáo repousavam latentes e 
capitalisados os potenciaes de eugenia da ra9a iberica, 
pois que, as camadas da aristocracia, se haviam depau
perado, sangradas a branco pels sele~6es que lhes ex
tinguiram a vida. 

Assim a plébe e a burguesia peninsulares como 
acabamos de ver, forneceram a maior parte das cor-

,. rentes povoadoras do planalto alem de uns poucos 
sabidos da-s altas espheras. Vinham elles portanto no 
regimen democratico o mais perfeito, nivelados uns 
comos outros, pela leida miseria e da necessidade, em 
que, viviam na Europa. Aqui, na colonia, formaram um 
meio social, "suis generis", absolutamente desprovido 
de castas e até de classes, vivendo todos, os ibericos e 
mamelucos, ir1nanados na mais absoluta igualdade a 
qual é mostrada pela leitura simples dos documentos 
de publica~áo official. Esse regimer,. democratico "in 
extremis"' nao podía, porem se perpetuar com a evo
lui;áo historica do planalto, e o augmento paulatino da 
riqueza, e da differen~a de indice do · potencial de tra
balho de cada um, ia aos poucos cavando os degráus 

· das classes sociaes nascentes no sciscentismo, e já des
envolvidas no seculo XVIII. 

Se é certo que, a desigual destribui~áo de riqueza, · 
que a despropor~ao da capacidade de trabalho de cada 
um outorgava aos moradores, foi u1n elemento indis
cutivel da forma<;ao dessas classes, inexistentes no se
culo quinhentista, foram ellas, porem, causadas, prin
cipalmente, pela selec<;ao moral, que aos poneos ia se
parando os elementos que deveriam constituir as clas
ses elevadas ou aristocracia, dos que teriam de formar 
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as b~i~as c~aqas se encorporando a massa de indios 
.adm1n1stradói ou forros e escravisados. 

Foi rio · c~dinho d~ssas selec~6es moraes que. sahi
ram as mulbd6es de bastardos mamelucos, filhos de 
ibericos ou de paulistas com indias escravas a prin
cipio e depois administradas, tendo a lhes crestar ·a 
fronte a origem mysteriosa de rela~6es, de mancebía, 
entre os s~nhores povoadores, e as ardentes a1nerindias. ' 

. Mamelucos bastardos, passarido a vida na ignoran
·c1a do nome paterno, quando este, ao morrer nao fa-. . ' z1a urna restea de luz, pelo testamento, illuminar bru-
xoleantemente as trevas de peccados co1n1nettidos nos 
tempos de mocidade fogosa, eram desherdad.os da f or
tuna e tinham de acompa.nhar a condiccáo de desven-

~ 

tura das suas maes indígenas. · 

. A bastardía, foi a alavanca mesti~adora europea
n1sante das grandes massas de indios administrados, 
"que a faina incan~avel do bandeirante, trouxe do ser., , 
tao. Foi ella, tamben1 que, inj,ectando o sangue iberico 

· nesse blóco, deu inicio da formá~áo entre ellas das bai
xas cainadas sociaes do planalto, differenciadas das 
que formaram .os bandeirantes senhores de fazendas, 
descobridores e exploradores das minas, etc. Aquellas 
se entregaram aos officios mecanicos, a principio exer
cidos indistincta, e niveladoramente pelos proprios- po
voadores, bem como todos os cargos sub al ternos, .e prin
cipalmente o bra<;o rural, e estas formaram a nossa 
aristocracia rural, de onde sahiram mais tarde no se
culo XIX, os abridores de fazendas do nosso vasto hin~ 
terland paulista, e as m~is altas camadas sociaes. 

Eis pois, como se deu a genese da separa<;ao social 
do planalto. 
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No primeiro seculo, nivelamente absQilto, entre os. 
povoadores e 'mamelucos, fructo de legltimos matri-. 
monios- entre iberico e india. 

No segundo seculo, grandes massas de indios admi
nistrados e escravisados, servindo seus senhores iberi
cos, paulistas e mamelucos, que passaram a formar a 
aristocracia, e deram inicio em larga escala a procria
~ao de urna m.ultidao de bartardos mamelucos, que se 
foram encorporando aos indios administrados, euro
peanisando-os. 

No terceiro seculo distin~ao perf eita, entre os· se-· 
nhores, paulistas, bandeirantes, fazendeiros etc., que 
formavam entao a aristocracia, e a massa de bastar
dos e filhos de inamelucos, ao lado dos restos dos ad
ministradores, 'que constituia1n as infhnas espheras da. 
sociedade, exercendo entáo todos os officios grosseiros,. 
que no primeiro seculo erarn de attribuic;ao do~ po
voadores indistinctamente. 

316 

ca -" ~--::::J 
ca 
s=. -ca 

1 -
~ = 
" = cu 
E ·-c:::D 
~ -o 

"'1:1 -= -::::J 
~ u 

" m 
.::: ' cu ..... 
= ·= ~ == - · = > ....... 

o s 
!'JI .... -= Q) 
u 
o -.... o 

o 
E 
l1l .... -= 4> 
u 
Q> -·~ fil 

o 
E 
l1l .... -= Q) 
u 
!'JI .... 
Q> 

00 

• o ..... 
¡..... 

.5 .... 
d 
~ 
E 
E o 
u 

1 1 

' 

.... 
5 r.n 

• • 



A 

• 

• 
PARTE IV 

Mesologia 1do · 1 

l?lanalto .Paul'ista 
"Sans une base geographique, le peuple, 

J'acteur historique semble rnarcher en l'air, 
comme dans, ~ces pintores chinoises oú le sol 
manque. Et notez que ce sol, se n'est pas seul
ment le theatr'e de la action. Par la nourri
ture, le climat, etc., il y influe de cent ma
nieres. Tel le nid, tel l'oiseau. Telle la patrie, 
teJ l'homrne." Michelet (Preface de " l'Histoire 
de France" 1869). 

Donnez moi la carte d'un pays, sa confi
guration, son climat, ses eaux, ses vents et 
toute sa geographie physique; donnez moi ses 
productions nalurelles sa flore, sa zoologie, et 
je me charge 'de vous dire a priori quel sera 
l'homme de ce pays, et quel vole ce pays jouer~ 
<lans l'histoire, nop pas acci'dentallement, mais 
necessai.rement; non pas a . telle epoque, maiis 
dans toutes; enfin :J'idée qu'il est appelé a re
presen.ter!" Michelet - ("lntroduction a l'His
toire de la Philosophie." ) . 

• 
, 
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CAPITULO XIII 

CLIMATOLOGIA 
NUTRI«;A.O 

" Se nós procurarnios qua es sao os agen
tes physicos que exercem a influencia a máis 
poderosa sobre a ra~a humana, acharemos que 
elles podem ser divididos ero quatro classes: 

o clima 
a nutri<;aó 

· o sólo . 
e o aspecto geral da natureza" 

(Buckle, "Historia da Civilisa~áo na Inglater
ra", vol. 1, pg. 45. ) 

" O clima da cidade de S . Paulo é dos mais 
salubres e agradaveis da terra". 

( Martius, " Reise in Brasilien"). 

"Talvez em nenhuma outra provincia do 
Brasil baja tao solidos e esp·erancosos funda
mentos para a prosperidade dos futuros habi
tantes como aqui, onde as condi~óes do sólo 
e o clhna abrem fontes perennes de bem estai·." 

1"1artius - (loe . . cit. ) · 
• 

''Sao os ares frios e te1nperados, co1no os 
de Hespauha, e assin1 é a terra mui sadia, fres
ca e de boas aguas." 

Frei Vicente do Salvador 

A causa do bandeiris1no e da persistencia da euge
:nia nas popula~óes paulistas, por tantos seculos mani-
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festada de fórma evidente,'nao só nos surtos homericos.. 
dessa epopéa que recuou o ineridiano de Tordezilh~s 
e que plantou os alicerces da nossa grandeza econom1-
ca, qual a nossa lavoura de café, mas tamben1 na 1\1ª
gnifica longevidade vigorosa dos habitantes desta parte· 
do continente e na prodi'giosa f ecundidade que se1npre 
foi o seu apanagio mais co'mprovador dessa eugenia, náo
podia ter como explica~áo unica1nente o factor "ra<;a". 

Embora esta tivesse sido filtrada p~las selecc;oes que· 
a d.epuraram 'e a f ~zeram urna ra~a de escól~ só por si 
nao teria sido suffici.ente para se f azer ere dora dos. 
acontecimentos do nosso passado secular. , 

Essa · mesn1a ra~a, egualmente seleccionada, po
voou tambem outras capitanias e colonizou o littoral 
vicentino, desde Cananéa até Angra, e si os filhos "desta. 
gente a principio manifestaram urna certa dóse de eu
aenia como a historia .nos ensina, logo os seus deseen-
dente~ se atrophiaram, o que lhes impediu de proce-
der como a gente paulista de serra acima .. (1) . 

Assim, só o altiplano paulista produz1u o ba~de1-
rismo e as suas popula~oes nunca perderam as virtu
des que as fizeram sempre superiores, emquanto .as das. 
outras capitanias se limitavam a arranhar o h!toral~ 
qual caranguejos, na feliz ~ pittotesca expressao do. 
"suave" frei Vicente. 

• 

(l) Em outras capitanias, ('O espirito de iniciativa cedo. 
fenecen aos priineiros. inst1ccessos ", dí~ Theodo~o Sa~paio, "das. 
cxpcdi~oes sertanejas ; e coro isso reina va a inercia e o des
animo, que u1n historiador contemporaneo ( Gandavo) procurou 
explicar ou por nao haver gente na ierra para commelter esta 
empreza ou ta1uben1 por negligencia dos inoradores, que se 
nao qu~rem dispor a esse trabalho." O sertáo antes da con-· 
quista", "REV. INST. HIST. S. PAULO". 
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O que teria agido nesse sentido foi induhitavel
men te a mesologia, influenciando o individuo progres
siva ou regressivamente, de accórdo com os seus ele
mentos, pró e contra o desenvolvimento da especie, A 
ella devr mos em boa parte os fastos da nossa historia 
brilhante; a ella devemos em muito a nossa situa~ao 
de grande superioridade em rela~ao aos demais Esta
dos da :If edera~ao. 

t 
A fo:r~a do meio physico sobre o individuo já era 

conhecid1i desde as épocas da civiliza~ao· classica, ten
do sido proclamada na Grecia, por Hippocrates, Pla
tao, Aristoteles, que foram imitados por Galleno, Poly
bio, Ptolomeu, Lucrecio., lbn Kaldoun, etc. 

Modernamente Bodiñ, o abade Dubos, Montesquieu, 
Malebranche, Buffon, e outros, della se fizeram apolo
gistas, no que foram continuados por Michelet, Curtius, 
Duruy, Humboldt, Taine, Ritter, Buckle, Ratzel, Vidal 
de la Blache, Le Play, Durckheim, Hannotaux, e prin
cipalmente pelo Doutor Knox, Agassiz e os da escola 
americana de Morton, que levam a theoria da auto
chtonia ao ultimo extremo, a ponto de nao admittir a 
menor mudanca de habitat, sem as mais f ormidaveis 

~ . 

consequencias, como a esterilidade, etc. (1) 

(1) Quatref ages, contrariando as o¡jinióes exageradas de 
Knox, e dos de sua escola cita na sua "L'Espece ltumaine", l5H, 
uma longa serie de casos de adapta~ao, co1no por exemplo a dos 
francezes na Corsega, a dos fugitivos da revoga~ao do Edicto 
de Nantes, no valle do Danubio, e na Colonia do Cabo, onde 
f ora1n depois superpostos por camadas de hollandezes e ingle
zes, o rapido crescimento dos anglo-australianos, e a adaptat;ao 
dos inglezes e francezes, no Canadá, etc. 

Knox, se extrema de tal maneira, que affirma a esterili-a 
dade das popula~óes, americanas, de inodo que explica o eres-
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Hoje os anthropogeographos americanos, Varley, 
Courcy \Vard, "Weather Influences", Edwin Dexter, 
Ells,vorth Huntington, e o australiano Griffith Taylor, 
inuito se tem dedicado a esse problema da ~orva do 
n1eio physico actuando no homem, principalmente no 
que concerne á climatologia. 1 

E' tambem no n1eio physico, como se sa:¡, que os 
néo lan1arckianos, herdando os principios do elho sa
bio fra11cez, se estribam para explicar a evolu o tran$
f ormista nos reinos animal e vegetal, em oppo~ivao aos 
exaggerados néo-da~winianos, ·que negam a transmis
sibilidade dos caracteres adquiridos, quereqdo attri
buir tudo as mais diversªs selecvóes. 

Nao pode, porem restar a menor duvida que 3 

causa inicial, tenha de repousar na adaptavao, porque 
nao havendo modifica~ao por adaptaváo nao pode ha
ver transformismo. 

I 
cilnento da populac;áo dcsse continente ao afluxo i.ninterrupto 
da correntc ilnmigratoria. A se crer nesse sabio, os Européus 
p·erdem no fim de ccrto numero de gerac;ócs, a faculdade de se 
r eproduzir, quando levados para fóra da sua patria. Si parassc 
a onda hmnana que do velho mundo se dirige par a a America, 
as populac;óes decrescedam rapidamente, e as r ac;as locacs re
to1naria1n o ascendente, nos Estados Unidos os P elle vermelhas, 
no Mcxico os nétos de l\lfontezuma, etc. 

· A razao, porein nao está nem cmn Quatrefages, nem tao 
pouco co1n Knox. No n1eio termo é .onde deve ser procurada ·a 
verdadc. Nao ha certa1nente ra<;a ubiqua, isto é que supporte 
u1na desigualdadc accentuada de mesologias. Entretanto urna 
Incsologia diversa, tal seja a sua diversidade, produz i1ma maior 
ou menor sclcc~ao in esologica de adapta~áo. Os individuos pou
pados por essas sclcc~oes, sendo mais fortes, cte., sao o ponto 
de partida da adaptac;ao. 

" Assim é que Knox, proclamando a impossibilidade absoluta 
da colonisac;áo franceza na Algeria, errou; e Quatrefages accei-
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Com tudo isso, sendo inegavel a forva do meio phy
sico sobre o individuo, ·nos propuzemos a estudar a 
mesolo~ia paulista e a actuavao desta no homem do 
planalto, para completar o estudo anthropologico dessa 
gente q~e aqui plantou os alicerces da nossa naciona
lidade. 

Estudamos já o factor rac;a, trazi"do par ao pla
nalto com a eugenia que lhe era inherente. Vejamos 
agora cdpio essa eugenia se adaptou ao habitat a~e
ricano, ahi creando raizes, que até agora brotam em 
soberbaJ1. manifestac;óes de vitalidade, por lhe ter sido 
o meip ~ropicio, estimulante e insentivador. · . 

Ana~semos, esse habitat, embora, procurando 
sempre, nao nos deixar levar pelos exageros, para cuja 
trilha perigosa descambaram, Buckle e Demolins, bem 
como o filiados ás escolas de · Morton e de Frederico 
Ratzel, 4m dos mais fervorosos adeptos da anthropo
geographia. 

tando o principio de facil aclimac;áo no norte africano, tamben1 
nao audou certo, como diz a experiencia. 

No inicio clessa colonisac;áo a mortalidade, foi formidavel, 
co1no proclhmaram Boudin, o Marechal Bugeaud, os Generaes 
Duvivier e Cavaignac. 

Era a acc;ao incxoravel da selecf;(ao mesologica. 
Em 1845 a mortalida.de no norte africano, por parte dos , 

francczes, era lnilitissimo mais consideravel do que na f"r an<;a, 
e o numero dos rnortos er* muito superior ao dos nascirncntos. 
As crian~as accusavam um·a mortalidade dupla sobre a~ csta
tisticas francezas. 

Ern' 1870, porem, os recenceamentos, já accusavam tun au
gmento ' de 25. 000 almas, devido em parte ao excedente da nata
lidade sobre a mortalidade. 

Era a adaptac;ao que se iniciava. 
Era a acc;ao da primeira gerac;áo seleccionada, que nascera 

na nova mesologia. 
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Procuremos, de preferencia, nos collocar sob o pon
to de vista de "possibilismo mesologico", de ' ' idal de 
la Blanch e, assin1 corno com Febvre ("La T erre et la 
Evolution humaine"), em opposic;ao ás theorias do de
te1·rninis1no mesologiéo da gente ratzeliana, covsas que 
nos é tanto 1nais facil, porquanto nunca perdemos de 
vista, que si a mesologia é sem duvida um oderoso 
agente 1nodoficador,"determinador da civilisac;- , e con
servador da eugenia, ou extinc;ao desta, nao o é menos 
a raga hereditariamente e aco1npanhada das elecc;oes, . 
con10 nos ensinan1 os 1nestres da anthroposq1ciologia, 
corn Lapouge á frente, nas suas conclusoes a roposito 
da forc;a preponderante da rac;a ("Selections' , 70). 

A nossa tarefa ainda se facilita sobremaneira, por 
nao nos abalanc;armos ªº estudo de theorias mesologi
cas generalizadas, em que os obstaculos deterE inado
res do fracasso se antolha1n, e sim de um caso concreto 
particular, apenas qual tenha sido a mesologia do pla
nalto paulista e as suas consequencias no morador, de 
que as conclusoes pódem ser tiradas com muito menos 
perigo de errar. 

Assim, analyse1nos o nosso meio do planalto e, 
para o f azer, estudemos os seus factores, clima, nutri
c;ao, sólo e aspectos da natureza, comprehendendo os 
factores geographicos e topographicos. 

A influencia climaterica, considerada sob o ponto 
<le vista indirecto, isto é, através das selec<;oes, já exer
ce surprehendentes effeitos sobre a ra<;a, quando esta 
é transplantada de um clima para outro. Sobrevem, 
cntao, intensa mortalidade entre os mais fracos (La
pouge "Selections", 133). 
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Os immigrantes de maior debilidade e 1nenor re
/sistencia n1orrem, degeneram e nao se r eproduzem, só 
se perpetuando os . mais r esisten tes, que se aclimaram 
no novo m eio. (1) 

A for~a selectiva do clima é, pois, formidavel, em 
vista de que nao ha ra~a ubiqua, só podendo haver ada
pta~áo em climas approximados aos do "habitat" pri
mitivo, sendo que cada grupo hun1ano tem urna área . 
de habitabilidade limitada, transportada fóra della, as 
consequencias logo se faze1n notar (Oliveira Vianna, 
"''Terra de Sol", n. 5 - ; L. F ebvre,' "La ferre et l' evolu
tion humaine.", · t20). 

Talvez, a ac~ao n1esologica de u1n clima completa
mente diverso tenha sido o factor e;tinctivo primordial 
dos dolico-louros, "europaeus'', das invasóes germani
cas, no sul da Europa, pril1cipalmente na Iberia. Essa 
gente, oriunda, de um clima septentrional, mudando-se 
para urna clima quente e secco do meio dia ("clima por
tuguez" de Martone) quasi tropical, "habitat'' do "me
ridionalis" , teria dentro de alguns seculos desappareci
do pela ac~ao selectiva do clima. E' um . dos mot~vos 
pelos quaes nao podemos crer na existencia em nume
ro avultado do dolico-louro na peninsul_a iberica, no 

(1) O erudicto sabio patr icio Professor Roquette Pinto, . 
citando Bertillon, na · sua " Anthropologia,,, 53, diz que os acci
dentes provocados pela accliinatamen to brusco sao classifica
dos em 4 grupos : 

• 

I - Doen<;as immcdiatas . 
1 II - Enfraqueciinento individual consecutivo, f aci

Jitando doen~as accidentaes e senilidade pre.:. 
coce. 

III - Doen~as da primeira infancia dos descendentes. 
IV - Degenera~ao physica e psychica das primei

r as gera~óes. 
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momento da coloniza~áo, principalmente no sul da pe
ninsula de onde sahiram e1n maioria os nossos povoa-· 

' -dores, bem como os autores das epopéas de navega~ao, 
descobrimento e conquista hispano-portuguezas. Tantos 1 

~eculos da ac<;áo climaterica selectiva teriam bastado
para a definitiva elimina~ao dos dolicos-loui:os, _descen
dentes dos godos, suévos, normandos e burgun~hoes, e~
quanto o "meridionalis", já affeito a esse chma, ter1a 
sabido incolume. dessas selec<;oes. · 

Nao será essa, entretanto, a influencia primordial 
do clima, ·pois a que se exerce directamente sobre o in
dividuo, que é, progressivan1ente, modif~ca?<? ~ adapta
do. nas successivas gera<;oes, pela transm1ss1b~hda?e d~s 
caracter es adquiridos pelo uso ou nao uso, e 1na1s eVI
dente e immediata, IJel? que, deixan?o de ana~~sa~· a 
ac<;ao indirecta do clima, pelas selec~oes, o que Jª f1ze
mos em estudo mais detalhado, ao proceder á analyse 
da anthroposociologia paulista, só nos oc~uparemos da 
influencia directa do clima sobre o habitante do pla!. 
nalto paulista. (1) 

-----·---
(1 ) Quatrefages, sobre a ac9ao directa <lo meio, co1no agen

te inodificador, assim se eX:p1·ime : 
Na segunda gerac;ao, os ing1ézes da Amcr ica, aprescntarn 

trac;os que os aproxilnam da rac;a local: . · 
Mais tarde a pelle se desecca, .e .per de ·seu co.lor1do roseo; 

0 systhcma glandular se r eduz ~o m1n1mo, a cabeJle~ra se escure
ce, e se aliza, o pesco~o se afina, e a cabcc;a du'!unue de volu
me; as fossas temporaes se salientam, e ~em ass1m os maJa~es, 
as cavidades orbHarias se cavam, e n1ass1c;o se torna o maxllar 
inferior , etc. . . 

Knox, obliterado pela sua idéa de autochton1a, ve nessa mo-
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O clima actua sobre o individuo primeiramente 
através dos seus factores combinados, nas mais varia
das proporc;óes entre si: temperatura e humidade, pres
sáo barometrica, etc. 

Esses factores, agindo directa1nente sobre o indi
viduo, produzem nelle as niais extraordinarias modifi
ca~óes, de accórdo con1 a eleva<;áo da temperatura e 
grau de humidade reinantes. Buckle f.azia já, da cqn
junc~ao <lestes elementos, de calor e hu1nidade a c~usa 
de todas as civiliza<;óes de outrór~. Hoje, entretanto, está 
averiguando que náo ·sao o calor e a humidade exces
sivos que produzem as civiliza<;oes, co1no quería Buckle,. 
mas que, cada povo tem necessidade, para o seu perfei
to desenvolvimento e produc<;ao de energias, de urna 
determinada quantidade de hul)1idade, combinada com 
certa elevac;ao de temperatura. Esses ·dois factores com
binados na determinada propor<;áo necessaria, fazem 
a evoluc;ao da$ popula<;óes, que os demandam. 

Si o c~lor é demasia.do e a humidade é deficiente, os. 
povos, que na o estao adaptados ás condi<;oes de exis
tencia determinadas por essas circumstancias, degene
ram. Si o calor faz falta, embora a humidade seja su
perabundante, o mesn10 phenomeno se ~á. Assim, cada 

dificá<;áo incgavcJ u1n . signal de degenerecencia, preludiando a. 
e~tincc;ao. . , 

Réclus e Brasseur de Bourbourg, affirtnám que o negro na 
America d~ Sul tambem se aproxima das ra<;as indígenas. 

Quatrcfages, emitte a opíniáo d eque a substitui~áo dos ca
r acteres do adventicio pelos do indígena, é o r esultado, de ser 
aquellc submettido ao mesmo ineio creador de caracteres, que 
a::;sim t ero de ser iguaes. _ 

Todavía, diz elle, nem o Branco! nem o Negro, se transfor-
1naráo definitivamente em verdadeiro Pelle-Vermelha, ou em 
Guarani. ("L'Etude des Races Humaines", 170). 
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crrupo humano exige, para a sua evolu~ao perfeita, urna 
d eterminada propor~ao de calor e humidade. . . 

O colonizador portuguez aportando ao Brasil, t~r1a 
encontrado, aqui, as condiºóes climatericas, r equeridas 
para o seu desenvolvimento ? 

"E' verdade, já dizia Emile Beringer, 
("Estudos sobre o clima e mortalidade na ca
pital de Pernambuco"), que a r aºa portugue
za par~ce dotada dé um temperamento que 
lhe per1nitte adap,tar -se mais facilmente do 
que outras' ravas a climas differ entes do da · 
mae patria". (Reclus é de opiniao que ~ ra
zao está na sobriedade do portugue). VeJa-se 
(Ripley; "The Rac_es of Europe", 582.) 

As condic;oes climatericas do Brasil differiam e~
traordinariamente das que ,o povoador p ortuguez hav1a 
deixado na Iberia. 

Em Portugal e na Hespanha o clima é sub-tropical, 
secco, ao passo que o clima brasileiro é, generica~ente, 
tropical e ·super-humido, cousas que, apesar da virtude 
apontada ao portuguez po~ Bering~r, ape~ar da .sobrie
dade qU'e R eclus nelles qu1z ver, nao p od1am de1xar de 
p esar forte1nente na ;vid~ . do povoador,. q;ue.' tr anspla;tl
t ado para r egióes como as do norte bras1le1ro e do. ht
toral, tinha de sentir o eff eito depressivo de um chma 
formidavel, m esmo pprque o portuguez·, .apesar de ~o
brio nao foi e nao é ubiquo, e esse eff eito depress1v,o 
do dalor e da humidade exaggerados, nao podia deixar 
de, progr essivamente, fazer a ra,~a cami_nhar na t~ilha 
da degener escencia. A causa era de or1gem phys1olo
gica e, portanto, fatal. 

Belém do Pará accusa urna média de chuvas de 
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2 .482 m. m. e u1na humidade r elativa de 88,0; Recife, 
1. 930 m .m.: Babia, · 1 . 329; Ilhéos, 1 . 896 m.m.; Santos, 
2. 243 m .m .; S. Paulo, 1 . 332, (Afranio Peixoto, "Hygie
ne'', vol. 1, 116). 

Ora, o clima do planalto paulista, situado em urna 
eleva~ao de 800 metros, era mui tissimo mais ameno, 
quer quanto á temperatura, quer ainda quanto á hu-
1nidade, do que o das restant~s regióes onde o c~loni- , 
za~áo portugueza se exercitou, de ~odo que a conJunc
~a"<:> da te1nperatura e da humid3:de sens~veis, foi 'nn1~to. 
mais propicia ao 'desé'nvolvimento hutnano, que ass1n1 
teria pr osperado no planaHo paulista, deixando de o 
fazer onde o clima lhe era adverso e causador de u1na 
pqysiologia cohibidora . ~a ac~ao e de energia. (1) 

De f acto, Griffith Taylor, analysan do os climas do 
imper io britannico no seu trabalho, "The control of set
tlement by humidity and ten1perature with especial r e
f erence to Australia and the Empire", pag. 10 (apud. dr. 
Morize, "Diccionario Hist. e Geog. bras." I , 83) , e to
mando por criterio essa proporº ªº entre a humidade e 
a te1nper atur a sensiveis, escoiheu doze cidades do mun
do, situadas nos dois hemispherios, cu jas condi~oes cli-
1natericas, de temperatura e humidade, sao propicias ªº 
perfeito desenvolvin1~nt~ das ra~as anglo germ anicas, 
que n ellas poderia prosperar physica e n1entahnente. · 

Sao essas ci~ades: Londres, Ber,lhn, Aberdeen, To-

\ r 

' (1) Martone, no seu " Traité de Geographie Physique", col- · ' 1 

loca o nosso planalto no "clima mexicano" da sua classifica~áo, 
clhna ess(" que o notavel sabio defin e na sua pagina 217, como 
clima de altitude subtropical. Na quar ta edic9áo refundida, da 
sua obra n1agnifica Martone colloca o nosso planalto no ~ ' clima 
cbinez", classifica9áo dos climas mediterran eos e vizinho do 
" clima portuguez" . O clima chinez particularisado pelas " col
dw3¡ves, e estudado a pagin'as 254 e seguintes, vol. l. 

I . 

1 331 

, 



R A ~ A D E GIGANTES 

ronto, Nova York, Seatle, Chicago, Sydney, Capeto\\·n, 
J oannesburgo, Perth, Hobart. De accórdo com os climas 
(temperatura e humidade) dessas cidades, Taylor or
ganizou um climogramma ideal para a adaptabilidade 
das T~~as citadas servindo de padráo ou termo de co1n
para':(áo a todos os climas mundiaes. O professor Morize, 
na sua magnifica obra constante do ".Diccionario Hist. 
e Geographico", referido, tambem organizo u um climo-

'· gra1n1na ideal par~ o Brasil, tendo em considera~ao os 
. -factores temperatura e humidade sensiveis, das diver
sas regióes brasileiras~ ouj o~ dados · analysa com urna 
profici~ncia de mestre extraordinario que é. 

Ora, do climogran11na, padráo idea}, do dr. Mori
ze, como se.póde observar, os climas de todas as regióes 
brasileiras, inclusivé o littoral paulista, se afaslam aber
rantemente, havendo notavel coincidencia das linhas • 
climogrammicas do planalto paulista com as do climo .. 
gramma ideal. As graphias de Sao Carlos, Apiahy, Sao 
José dos Campos e de Sao Paulo tem as su~s linhas re
presentativas de c~lor e humidade sensiveis; como as 
que o dr. Morize achou ideaes por excellencia. 

Assim, pois, o planalto paulista, com o seu coeffi
ciente moderado de calor e, de humidade combinados, 
teria apresentado condi~óes á prosperidade do povoa
dor iberico, que ás outras parte do Brasil teriam feito, 
falta. 

\ 

Alén1 desse factor, ainda o clima do planalto inere
ec ser estudado sob outra f ei<;áo, que tambem teria mui
to pesado na balan':(a. 

E' conclusao indiscutivel, tirada dos ensinamentos 
mais modernos de climatologia, como diz Ellsworth 
Huntington ("Civilization ahd Climate"), que, para o 
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de~envolvimento maximo da "efficiencia" humana, 
alem de certas condi~óes de te1nperatura e humidade, 
s~ f~z necessario principalmente haver urna certa va
r1a~ao: 

"Another bighly important climate con-
dition is the change of temperature from one 
day to the next. People do not '\VOrk weil 
when temperature remains constant The ideal 
condi!ions a,re pioderate changes, esp~ciall,y 
a éoohng of the air at frequent intervals (como 
no planalto paulista, P.g. 8). , 

Provided it does not impose an unduc 
strain on the heart or arteries, anything that 
stimulates the circulation appears to behel-. 
pf ul. 

Changes of te1nperatures are po\verful 
agent to this end." (1) 

Urna particularidade, entretanto, de que é dotado 
o cli1na do planalto, e que . certamen te teria muito in-

• 
(l) Ellsworth Huntington, no seu interessantissimo traba-

lho "Civili~ation and Climate", (Yale University Press), nos ou
torga ele1nentos novos, nos descortinando horizontes mais am

. / plos, para o estudo da influencia da climatología na civilisa~áo 
do planalto paulista. · • 

Sern os cxageros e as extremadas opinióes dos fundadores 
de doutri,nas, Huntington, sabe benl se collocar em u1n ponto. 
de vista ino(,:l.crado qué ~ttrahe para 

1 
á sua theoria, uma 1 o,busta 

confian~a de todos os que nella se enfronham. Assim Huntin
gton, nao despreza o factor das suas compara<;óes · iniciaes entre .. 

- os brancos e negros americanos do Norte e do Su). 
Nao desprezando esse factor "ra~a", o sabio Huntington es

tuda o factor "clima" mas sob um aspecto, nas suas influencias 
sobre o hon1c111, que até agora nos era desconhecido. 

Assim, se1n despresar o factor "humidade, e o "temperatu
ra", a este attribuindo mais importancia do que áqucllc, Hun-

333 



R A <; A D E GIGANTES 

teressado Huntington, con10 todos os adeptos das mu
ta<;oes, é a rapidez com que se observam as varia<;oes 
no planalto paulista, variaºoes essas que sao constan
tes durante todas as estaºoes do auno. Varia<;oes de 
dia para dia e durante as 24 horas, mesmo. Ora, esta 
particularida<le, extraordinariamente estimulante, com 
as suas quédas rapidissimas da temperatura, determi- , 
nadas pela--' inlermittencia com que sopra1n os ventos 
Sul, frio e o Noroeste quente, "The changes from one 
day to another depend; largely lilP,On our ordinary cy
clonic storms.'' (Huntington). (1) · 

tington, diz que a s variaQóes de temperatura, nas estaQóes e es
pecialmente as variaQóes que occorrem de dia para dia, e as 
que se f azem sentir dentro de 24 horas, sáo o factor mais im
portante do clüna agindo sobre o homem, nelle produzindo o 
"stimulus", que gera a efficienci'a. 

Nao . .f oi gl!atuitamente que o sabio a1ncricano chegou a esta 
interessante concinsao que tao elucida o nosso problema da ci
vilisl:lQáo no planalto paulista; mas sim, depois de estudos pro
fÚndos e accurados, nas cstatistieas da ef ficiencia do trabalho 
agrícola e industrial nos Estados. Unidos, como nas estatisticas 
de climatologia mundial co1nparadas, com o gráu de civilisac;áo 
attingido por cada grupo de populac;áo, que vive em certos e de
terminadas regióes climaticas. 

Fazendo resaltar a pobreza das regiócs de climas constan
tes e de temperaturas que nao inudam, onde vivero populaQóes 
inferiores, ou gente degenerad~ ("poor whites"), Huntington 
tambero com nHidez faz sobresabir a exhuberancia dos que vi
vem, em terras de occilaQoes violentas, causadas pelas "cyclo-. -n1cs storms". 

(Esses "cyclonics storms", diz Huntington sao urna area de 
pressáo barometrica baixa a qual é sempre acompanhada de 
ventos, e usualment e mas nao invariavelmente de chuvas.) 

(1) O regimen de ventos (cyclonics storms) no planalto pau
lista, é dé' alternativa entre os ventos fríos de S. E e S. e os quen
tes de N. em razáo da sua situa~o geographica. Vejam-se da-
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Por este quadro se pode verificar, de algum modo, a superioridade do clima do Planalto, no concernente ás variac;oes de f 1 mperatura que produzem o "s/imulus", 
energia, e a efficiencia, segundo os ensinamentos de t1unfington. 

• 
Evidencia.se por este quadro que, as differenc;as thermometricas ·no 'Planalto, sao muito maiores ; é preciso ainda que se note que essas variac;oes no Plan~lto, 

sao bruscas., rapidas, e imprevistas, alem de que se repetem em um numero de vezes muito elevado Ccousas que sendo notorias, escapam ao quadro acima) emquanto que no Litoral, 

sempre mergulhado nas calmarias, as já pequenas variac;ócs sao suaves, insensiveis e em numero muito menor. 
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Emquanto isso se dava com o planalto paulista, 
que sempre teve te1n:rera tura em urna oscilla~áo cons
. tante, as restantes regióes brasileiras, principalmente as 
do norte, nao teriam varia~áo palpavel, com a unifor
midade ininterrupta e monotona das suas temperatu
ras, que assim nivelavam as esta~óes, apenas distingui
veis pela maior ou menor porvao de chuvas. (Afranio 
Peixoto uHygiene", vol. l.) Assiin, accusa Rio de Ja
neiro, urna,, 1nédia de inaximas de 26° e urna média de 
111inima~ de 20°. ("Clima do Rio de Janeiro", dr. L. 
Cruls); &· Salvador, média de maximas 27° e de rniQ.i
mas 23°; Aracajú, 23° e 20°, respectivan1ente; Natal, 29° 
e 22°; S. Luiz ~o Maranháo, 29° e 23°; Belém, 26° e 21°, 
.etc. (Prof. Mor\ze loe. cit.) Essa unif ormidade dos cli
mas b~asileiros;\ determirrada pelas calmarias, isto é 
pela falta dos "cyclonics storms", .segundo as opinióes 
manifestadas .por ,Huntington, causam urna depressáo 
originadora da atrophia do individuo: 

A unif ormidade do clima parece ser mais mortal 
-do que o seu calor. Essa uniformidade, ainda mais d~ 
que a alta temperatu a e a alta humidade é provavel
mente a causa mais poderosa da debilidade que affecta 
os brancos nos tropicos~ ... (Civilization and Climate", 
136), tal é o caso dos "R,.oor whites" das Bahamas. (1) 

Com este exposto, po'is, evidencia-se que o clima 
1)aulista se adapta particu.la\ mente ás condi~óes ideaes 

1 

dos cUmatologicos de Rio Claro, !piahy, Can1pinas, Tauhaté e 
S. Paulo ("Diccionario Hist. Ethn~graphico e Geographico do 
Brasil", vol. 1, 170, 173, 174, 176, e 177) . 

(1) O regimen de ventos dessas regióes accusa os ventos 
-quentes do norte e quatorial e as calrriari2s que tanto enervam 
e entibiam, cousas que produzem os mesmos eff eitos que os que 
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estabelecidas por Taylor e pelo professor lVlorize, co¡mo· 
tambem preenche de modo notavel e talvez inegualavel 
as condi~óes r equeridas por Huntington para o maior 
desenvolvim ento da 'efficiencia'', emquanto o norte do· 
Brasil e o seu littoral, inclusivé o paulista, sensivelmen
te se afastam desses ideaes, com os seus climas extra
ordinariamente quentes e humidos, além ·de u1na uni
formidade de temperatura que impossibilita a distinc
~ao das esta~óes, com oscilla~óes mínimas. 

Assim, pois, verifica-se que o planalto ,foi urna re
giao de clima excepcional e magnifico, onde o povoa
dor europeu teria fatalmente de prosperar, corno acon-
t L eceu. 

Estudamos o clima privilegiado d6 planalto pau
lista e a sua influencia sobre o inoradÓr e vimos como 
esse elemento inesologico concorreu /para o desenvol
vimento eugenico da popula~ao, já d~ si muito seleccio
nada .. Estudemos agora outro factór mesologico, que 
tambem deveria n1uito ter influido p as popula9óes, quer 
i¡uanto ao desenvolvimento physico, · quer ainda quan
to á evolu~ao intellectual e soci/ l, o qual teria sido. ~ . 
nutri~ao, que, segundo Malthus, é o f actor prhnordial 
no augm ento ou diminui~ao das popula~óes. 

A nutri~ao exerce de factp poderosa influ~.Dcia na 
popula~ao. Si ella é defficiente' ou abundante, nada mais 
natural do que o hornera se resentir e reagir regressi
va ou progressivamente a ,.essas duas causas. Si ella é 
1nal <losada, em seus elementos chimicos, f altando-lhe 
azotados, phosphatos, calcareos, hydrocarbonados ou 
materias &rraxas, o indiyiduo tende a definhar, de ac- . 

soppram da Africa (Sirocco) atravéz do, Mediterraneo, na Ita
lia, ou o que Huntingtoh menciona na Persia com o nome de 
"Vento dos cento e vinte cinco días". 
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• 
córdo com essa defficiencia si lhe affecta urna ou ou-
tra func~ao, e a sua próle accentúa naturalmente essa· 
degenerescencia, que caminha a passos successivos na 
via 'do r ebaixamento biologico. Os apparelhos respira
torios, digestivo e circulator io, bem como o systema 
nervoso, muscular e osseo, além da m orphologia ex.:.. 
terna, como est~tura, der1no chromia, etc., e as apti-

' <loes intellectuaes, moraes, psycqlogicas, e tc., r eflectem 
logo essa degenerescencia, causando urna longa serie 
d~ oonsequencias sociaes.. Os "superavits", de certos 
elementos, tambero trazem más consequencias, como a 
ohesidade, a diabetes, a gotta, o arthritismo, etc .. ·Da 
nutri~ao, rica ou pobre, talvez se tenham originado os 
povos de alta estatura, de . _conforma~áo a thletica, como 
os germanicos, os patagóes, os pelle verm.elhas, alguns· 
africanos e algumas t~ibus de nossos indios, assim como 
talvez se tenham gerado os pigmeus, como os boschi
manos, os australianos, fuegianos, etc., nos quaes se 
notam caracteres de gente mal nutrida. 

Entre os primitivos paulistas, a nutri<;ao nao teria 
!~scapado como factor das condic;óes sociaes em que ' 
viviam os p.ovoadores do planalto. E' ella fartamente 
conhecida pelos documen~os de publicac;ao official. 
("Inventarios e testamentos" ). · · ' 

Muito equilibrada, além de farta, teria sido a nu
tri<;ao nos primeiros seculos, quanto aos seus elemen
tos 'chimicos, pois nao só tinham elles em abundancia 
a proteína, da carne dos seus r ebanhos de bovinos, como 
tambem lhes sobrava a carne de p·or cq, que é r ica em 
materias gordurosas de grande valor, o que os fazia 
carnívoros, além de copiosa variedade na alimentac;ao 
cerealifera, como o trigo, a 1nandioca, o milho, o feijáo, 
e tc., cujas plantac;oes semeavam as redondezas paulis-
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tanas, e que contera elevada P?rcentage1n de hydrocar-
bo~1ados, muito ricos e1n calor1as. (1) (2). . 

Com isto resalta que os nossos ma1ores hn~a1n 
urna f arta e variada alimenta~ao, muito bem combina-

(1) "Os carnivoros", diz Lapouge, (Se!ections", 148), "como 
os antigos barbaros, os pelle vermelhas, sao ~ geral, gr~ndes, 
bellicosos, e emprehendedores'', e as . pop~lac;oes submetbdas a 
um regimen lacteo, tem um caracter d<?ce , . . 

" Os povos frugiv~ros, como os h1ndns, os. ~gypc1os, e ~s 
chinezes, sao antes pequenos q~1e grandes, ;pac1ficos que belh
cosos, conserva,dpres que ernpreh~ndedores . 

(2) Os elementos d~ nutri~ao da . gente do planalto, te~n 
a seguinte co1nposi<;ao chimica,. d_e accor~o _com .º Dr. Afran1_0 
do Amaral, eminente sabio patricio, que indica a1nda a quantl
dade de calorías que cada um produz. 

AGUA 

% 

Leite 87 " 
Manteiga 11 
Ovos 65 5 
Carne de boi 52,9 
Carne de gallinha 43,7 
Carne de porco 66,5 
Carne de carneiro 43,3 
Toucinho l8,4 
Farinhá trigo 12 
Assucar .. 
Feijao 68,5 
Farinha 1nilho 12 5 

' Milho verde 75,4 
Uva 58 

1 PROWHA 
% 

33 
' 1 

13,1 
. 16,4 

12,8 
19;9 
13,1 

9,5 
11,4 

71 
' 9,2 

3,1 
1 

GORDURA 1 HYDROCAR. 

% 1 ' % 

4 
85 
9,2 

16,9 
1,9 

13,3 
24,0 
59,4 

1 

0,7 
1,9 
1,1 
1,2 

5 
3 

. -

75,1 
1,00 
22 
75',4 
1.9, 7 
14,4 

650 
7.000 
1.250 
2.200 

600 
].850 
2.600 
5.1()0 
3.250 
3.7ÚO 
1..200 
3.250 

950 
670 

Alguns desses alimentos tem abundan t.~ _ quanti~ade de vita
minas eru geral, como o ~ilh? v~rde, o f e1Jao, o le1te, e a man
teiga, e o ovo que as te1n ma1s a1nda. 
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da, em seus e1e1nentos chimicos, necessarios para a per
feita 1nanuten~ao da .especie em urna constante "effi
ciencia" (Afranio Pei:xoto, "Hygiene", vol. I, 140), cou
sa que se nao daria con1 outros pavos, como o escossez, 
que, vegetariano, com a sua aveia, só lhe addicionava 
o regin1en lacteo do leite de cabras montanhezas; o ir:
landez, com a batata; o escandinavo, com o sahnao e o 
arenque; os hyperboreos, com a carne de baleia; os egy
pcios, com a dhourra; os italianos, com o macarrao, ao 
suJ e polenta de milho, ao norte; o i;nglez, carnívoro; 
O hindú, ·COlll O raggi ~ O japonez, COlll O arroz; O afri
cano do norte, co1n a ta1nara, o arabe con1 o leite e a 
carne, etc. O paulista reunia urna alitnenta<;ao de alto 
teór do albuminoides, que lhe substituia1n as n1aterias 
gastas do seu corpo, restaurando-lhe o organisn10, a 
n1na bem riéa em substancias gordurosas e hydrocarbo
n¡ldas, que lhes permittiam viver· cm cFn1as mais frios 
e altitudes 1nais elevadas, em combina~ao co1n as func
~5cs respiratorias, cujo oxygenio, por el!as ingerido, 
quein1ava o carbono, gerando o calor e o trahalho rqus.'.. 
cular, se1n os quáes as func~óés vitaes se paralysaria1n. 

O equilibrio dessa alimenta9ao, á qual é de se no
tar o co1nplemento da alimenta<jío lactea, facilitado pela 
abundancia de rebanhos, teria sido um dos muitos mo
tivos da persislencía da eugenia paulista no planalto, 
durante tantos seculos, luna vez que, tivera1n elemel'1-
tos outros, de naturezas varias a lhes corroborar nesse 
~entido, a se crer nos modernissimos .ensinan1entos dós 

\ ' 

$abios a1nericanos Atwater, Rubner, Bryant, Carpenter;· 
etc., synthetisados por Afranio Peixoto, loe. cit., a res
peito da alilnenta~ao. 

E' de notar, entretanto, que a nutri~áo do paulista, 
quando sedentario, foi 1nagnifica, dado o natural omni
voro do individuo, quando este, na phase no1nade de sua 
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vida, no sertao, deveria ter soffrido profundos abalos, 
nao só <levido á carencia, mas ao desequilibrio na com
posicao chimica dessa nuiricao. 

Sao de f acil imagina<;a~ os soffrimentos passados 
no sertao pelos bandeirantes, que ás vezes, ás cent~nas 
(conl. os indios), se internavam e1n caravanas, a rnilha
r es de kilo1nelros de seu centro, sem poder contar com 
o 1nenor recur so sob o p onto de vista de alimentac;ao. 
Até que, quando no seculQ XVII, nos seus ultim~s a.unos, 
con1e~aram os pauli~tas o . systema de ,plan.ta~oes .1n ter
mi.Uentes nas estradas .. que levar.am, as minas, tlnham 
ellas d e vi ver \da ca<;a, da p esca, dos f r uctos selvagens 
e a té das rai:Zes das arvores que encontrava1n n o de
curso de suas m onumenta es caminhadas, quando se 
e:Xgotlava1n· as parcas provisóes de farinha e de carne 
secca ou de marm elada, que da villa lev-avarn. 

Con10 tambero é m uito facil de se deprehender , taes 
recursos, inuito a leatorios, nem sempre chegavam p ara 
a alimenla<;áo de toda a gente componente das b andei
ras, e ne1n se~pre as zonas p or ellas atravcssadas eram 
far ías nesse 1naterial nutr itivo, de modo que um dos 
supplicios mais tormentosos- do bandeirante f oi sem d~
vida o da fo1ne (a difficulda de de alim entac;ao ter ia fe1-
to que as b andeiras f ossem rel~tiyamenle mi.ngu~d?s 
corpos de homens). A fome e a d1ff1culdadc de nutr1<;ao 
teriani <losado o caracter do h andeiranle de urna forte 
tempera de sobr iedade, de estoicü>mo e de ten~cidade, .º 
que p er n1ittiu a elles ser~m os auto~es das paginas IJ?-ªIs 
gloriosas da nossa h istoria, concretizadas nas bande1ras 
e na planta<;ao da lavour a de café. 

Apesar disso, porém, e talv~z p or ser. ess.e nom.a
dismo sertanejo a que nos refer1amos mu1to interm1t
tente com urna vida sedentaria mais prolongada nas 
suas f azendólas e nas villas do planalto onde a alimen-
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ta_~ao era ~bundan~e, .Parece que o physico do paulista 
nao se ter1a r esentido dessas priva~óes, que só agiram 
c?mo element?_ seleccionador d<?s mais fracos, como já 
hvemos occas1ao de estudar 1na1s de talhadan1cnte, pois 
que em r eg!'ª a longevidade imperava en tr e os p a ulis
.tas, que ~e1~avam P!óle rnuito abun dante, cousas que 
tamben1 Ja foram ob.1ectos de estudos analyticos nossos. 

~ reg~n1en nutritivo do p a ulista, n ao teria sido, pois, 
~os f acto1 es que n).enos concor:reram para a p rosperj-
dade de gente <lo planalto. (1) . · · 

(1 ) Ma:·tius, no seu "Reise in Br asilien", tem urna precio
s~ observac;ao, qu~ ~en1 se ve -é o effeito da diff eren~·a entre os 
el~mentot> de i1u.tnc;~o usado pelos paulistas e por outr os brasi
leiros, cn1 comb1nac;~~ com a~ disparidades clin1atericas oo p la
nalto e de outras reg1ocs bras1leiras. ("Rev. Inst. Hist. s. Paulo" 
vol. XV, 358): ' 

)!, 

'.' 0 caracter das doen~as em S. Paulo diffcre 
cons1deravclmentc das condi~oes patholocrj._:as obser
vadas. º ? _Rio, devido tal vez, tanto a diff eren vas de 
c~nstitu1ca.o .. dos h abitantes co1no á diff er cuc;a do 
ch~n~. Venh~~1~-se aquí co~ n1ais frequ encia, do~n
c;as 1 hcumab~as, e est~dos inflama ton os, principal-
1nent~ .do~ olhos, do pelto, do pesco \;o, e subscquen
tes _ llSlCa. pul¡lnonar e trach eal, etc''. ( é a 111an if cs
t~~ao ~ inais patente das f or~as selectivas <lo clini,a do 
P!ana tt~.), eli1niiland~ os individuos de aparc.lho rcs-
p,1raton o menos resistente) . · 1 ' 

"A? contrario as doen 9as gastricas sao mais 
r~ ras,. faltan~o aquella. f raqueza geral do $YSthe1na 
digestivo, ass1m c.01110 as car dialgias que sáo tao frc
quentes nos habitantes das r egióes inais proximas 
do equador, parecendo augmentar na rnesrua propor
~ao .do calor." (é a evidente inanifesta~o da cxcel
l ~ncrn dos eleinentos nutritivos, usados pelos pau
h stas) ." 
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CAPITULO XIV 

SOLO 
· ASPECTO GERAL DA NATUREZA 

"Paludismo - No que diz r espeito ao pa
ludismo nada~ 09servamos de rµais notavel ou 
menos conhecido; o que vimos ja é por de
mais sabido: Irnpaludados e anophelinas por 
toda a parte . .. " - Dr. Adolpho Lutz -

"Num meio ás vezes rico, vegeta o serta
nejo na miseria, idiotado pela modestia de 
Chagas ou cachetisado pela malaria ou pela 
anyklostomiase, inteiramente abandonado á sua 
tragica sorte". - Dr. Belisario Penna. 

''La foret, comme la rner. ·est cducatrice 
d 'energie." Jean Brunhes et Camille Vallaux 
"La Geographie de l'Histoire". ~ 71. 

O sólo, com tod~s as suas ptop,rie<lades chimicas 
·e physicas~ geographicas e topographicas, tambero 
muito merece ser pesado no estudo de urna popula~áo, 
pela influencia que indiscutivelmente deveria ter exer
cido. 

Da sua composi~áo chimica, resulta a produc~áo 
agricola, abundante ou parca; rica em elementos, que, 
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pela nutri~ao, vao levar ao ho1nem os co~p?s chim i- · 
cos, e manuten<;áo da sua vida, ou po~re ch1m1can:;iente~ 
de maneiras a, combinado eom o chma, pela alim en
ta<;ao, influir n a estructura do _h~mem, cau.sando, pelos 
desequilibrios da sua compos1c;ao, ?s . i:n~1s . desencon
trados asp ectos morpholog1cos dos 1n d1v1 duos. 

O sólo paulista, considerado sob esse aspecto, pre
sentem ente é pouco aprovei tado para esse genero de 
actividade humana. Talvez só as hortali<;as e as flo1~es 
seja'ln os seu~ producto,s actuaes. 

· , Nos priineiros seculos,, entretantb, quando a area 
agro-p ecuaria pauli~t:i se limita va a u!11a circumf e~en~ 
cia de raio curto, CLLJO centro era a villa de Anch1eta,, 
p arece, e os documentos de publicac;ao official, taes 
con10 os i nventarios, nos assegura1n , que a nossa r e
giao paulistana f oi abundante em pro.duc~~o agricol_a 
de ccreaes, algodáo, etc., sendo que ate o lr1go e a ~·1-
nha, hoj e fóra das cogi ta9oes dos planta~ores pauh~
tas do Estado prosperavam na nossa agr1cnltura pr1-
1nitiva. . 

Con1 jsso se origina a hypothesc de que, si hoje as 
ter ras paulis tanas sao f racas, (regiáo existe como na 
Can tar eira, no Juquery, em Paranahy~a, onde as !er 
ras sao excellentes, vestidas com h1xtir1antc !nattar1a): 
talvez, seculos. passados, quando as m attas, a1nda quas1 
intac tas, protegiam a terra contra o~ descala~ros das. · 
enxurradas, carregador es do hunius, tivesse1n sido ellas 
mais ricas ern productividade agricola, pois que plan
ta':(oes que de1naüdam terras optimas aqui vicej ava1n 
magn ifica1nen te. . . 

Tao fertil se nos af1gura te~ sido o nosso .Planalt~ , 
que á produc':(ao dos climas fr1os, como o trigo, a v1-
nha e o linho, foi fecnnda, como tambem l ado a lado 
cord esses productos de zona fria viu elle evoluir pros-
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pe1::s as pl~i:i~a~oes de clima tropical, taes como o a l
g<2dao, o fe1Jao, o milho e a canna de assucar, que, 
nao sen do rica ~m sachar ose, como as que o li ttoral 
e o norte produzia1n, na o deixavan1, entr etapto, de nos 
engenhos toscos daquella epoca, produzir magnifico 
;assucar, o que constituiu os prim ordios da nossa in- · 
dustria n ascen te. 
. o. paulis ta, J?11;1iló adstricto á alin1enta~ao produ- · 

z1da zn loco, su.J eito estaria aos elementos chirnicos 
de$Se .s9lo,, ch~gando ,\ ella · p erfei,tamente ás neccssida
<les ahmentarcs dos. seus mor adores, que dispensavam 

· qualqur genero de importa~ao, a nao ser talvez o sal. 
Ignoramos, infelizmente, a natureza chhnica desse só:. 
lo,. tal co~o teria sido nessas éras longinquas o que n os 
pr1ya de in1por~ante eleme11to para julgar da morpho
log1a do bandc1rante. Teria eUe visto a sua alta esta
tura <~e povo~d~r i? erico, principalmente dos povoa
·dores llheos, diminuir pela f alta de calca reos na alimcn
tac:;ao µrovinda do sólo ? 

Ou ;eri~ elle, p elo c_ontr ario, elevado o seu esque
leto, pe .. a r ica propor9ao desses elementos chimicos 
ajun tados aos phosphoros abundantes ? 

Infelizm ente ainda na o conseguim os elem entos 
par a estndar essa _parte dQ nosso pr ogramm a. Pesqui
s:i.s futur as poderao trazer esclarecimen tos nesse sen
tido. 

· Vin1os o sólo co1no parte da mesologia cóm as suas 
rn·opr!edades chimicas influenciadoras do morador, es
tuden1os agora ess~ sólo n as. suas propriedades physi
cas, e qual a sua importan cia como agen le evoluidor 
da ra~a, bem como cau sador de ph enomenos sociaes 
e h istoricos. 

345 



R A <; A D E GIGA:NTES 

E' sabido que, da estructura topographica do sólo 
provem um dos 111ais .importantes factores. da. degrad~
~ao physica, inoral e intellectual a que atting1ram, nao 
só a nossa gentilidade, e1n ge~al, ~as tambem as. P~
pula~óes sertanejas do nosso interior, o que pe~m1tt1u 
a dolorosa phrase do saudoso ~abio Miguel Pere1ra, de 

~· que o Brasil , é u111 vasto hosp1~al. _ . , 
O sólo, ingrato na sua, conforma~ao phys1ca, e en1 

grande parte o ~esponsavel por essa. desgra~a, com~' 
0 clirna é ta1nbe1n ero rela~iio a apath1a q:ue en torpece ' 
a 111entalidade do inorador do nórte do P.~1.z a .qual~ue~ 
idéa de trabalho pcrn1anente, que se d~1xa y1ver .ª 1~1 
do menor esfor~o. Os nossos rios forn11dave~s e s1nuo
siRsimos, que as chuvas diluvianas,_ atlrah1das pelas. 
florestas virgens colossaes, nas esta~ocs das aguas au
gmentam de volume, a ponto ~elles t:ansbordar~1:1 · 
dos seus leitos, cavados em um solo de 1mpermcab1h
dade pouco profunda, formando ?ss~s charcos e pan
tanos interminaveis, immensos v1ve1ros de larvas de 
todo 0 genero, foram a causa indir~cta . dess~ desgra~a,. 
que ·sáo o ilnpaludis1no, as mole~tlas inteshnacs e as 
febres n1alignas, que como urna f a1x~ negra, I?es acom
panha1n 0 seu mortifero curso, quas1 dcsprov1do de de
olividade. Dahi o enfraquecimento das nossas popula-
coes interiores. (1) 
" 

(1) "~ rrtalaria é tal vez ª. 1pais gera) das enct~mia~ · rcco
nhecidas desde os prilneiros d1as do po.vOafl?-cnto. E .~als pro
pria das regió~s baixas dá costa, e, no interior das v1z1nhanvas 

1 

dos grandes r1os. . . 
Náo se vos falla, diz Ferdinand. Den1s, em tod.o. o Brasil,,. 

senáo de fcbres intcrn1ittentes e mullas vezes per!11c1osas, que 
esperam o viajante que ousa atravess_ar e~sas pcrig_osas e n1a-. 
gnificas r egioes. Os proprios colonos sao a ID1agen1 v1va dos so~
f rinientos que nos esperan1: sua cor é amarcllada, e como d1r.¡ 
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A situa~ao privilegiada entretanto das villas pau
listas, levantadas na crista de un1 planalto, que em de
clive descamba para oeste, fazia a totalidade das aguas 
escorrerem nessa direc~ao, escoando toda a superabun
dancia dellas na esta~ao das chuvas, de 1nodo a nao 
pern1ittir a fúrma~ao de pantanos, o que constitue a 
~alubridade dessa regia o feliz, onde a bicharia alada 
inoculadora das maleitas, nao podia penetr~r e prolj-

i ferar. · 
. Ó planalto, já fazia notar Elisee Reclus ("!Ja Tet

re'') -· .é o accidente 'geographic~ de . n1ais intportan
cia na historia hun1ana'. Os planaltos da Ethiopia ' e de 
Madagascar na Africa, os platós, andinos dos Incas, as 
terras · altas de Nova Gran,~da, onde prosperaram os 
~fuyscas, os "altos'' de Guatemala, do Anauac, be1n 
como a peninsula de Yucatan, sen1pre foram fócos de 
original) civiliza~ao e "habitat'' de ra~as distinctas das 
suas limitrophes. (L. Febvre - "La Terre et l'Evolu
tion H umaine", 231 e 232) . 

O planalto paulista nao p od.ia pois fugir a regra, 
como factor benefico das suas populayoes. Da n1esma 
maneira se expriluia o saudoso sabio John Casper Bran
ner, particularisando os nossos planaltos quando dizia: 

"E1n cerlas partes do Brasil o clima é tao bo1n como 
en1 qualquer outra parte 'do inundo, taes sao os planal-

' ' un1 viajante qt.JC passou alga1n, ten1po entre elles, te111 un1 ar de' 
languidez que nao se observa entre os , l).abihlntes 'das outras 
partes da provincia (rcfcrc-sc aqui aos colonos das margens do 
S. Francisco)". (Rocha Pombo, vol. 1, 431, "Historia do Brasil"). 

J á em 1787 J oseph Braga, escrevia: 
"E' constante que a athmosphera entre os tropicos é quente 

e humida e que cstes paizes sao regados de inumeraveis e cau-
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tos de l\ilinas Geraes, Goyaz e os Estados do sul, Sáo 
Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Granden. ("Map
pa geologico do Brasil - pag. 851). 

Si é certo que a villa paulistana tinha nas suas re
dondezas o curso do Tamanduatehy, que nas baixadas 

dalosos ríos. Elles sáo cobertos de altissilnos arvorcdos, e pela. 
rp.aior parte tao espessos que quasi se1npre se nao d eixam pene
trar, tanto dos raios de sol, como <:fa quantidade de ar, que é ca
p~z de sacudir e ventilar os mias1nas podres, de que a athmos
pbera se acba carregad.a. Quanto n1ais se rernonta a sua origem,, 
tanto menos espavosos se :váo elles •fazendo, menos vadeaveis e 
adherentes a altas e rusticas rnontanbas,, quando por outra parte>
á prop·orváo que elles se dilatam idundam con1 ·as suas aguas 
enchcntes, vastas can1pinas subindo a alturas consi<.leraveis. Vem 
todos que viajan1, que pelas suas 1nargens lh~s fican1 terras n1ais 
baixas e f os sos profundos, onde se conserva a agua todo o anno. 
Esta recebe annualmente . durante a enchente inurneraveis cada
vcrcs de quadrupedes, aves, peixcs, amphibios, insectos e vern1.es,, 
os qua es misturados coro as raizes, troncos, ramos e f olhas das 
arvores que cahem ou apodrecem, ou ali fiquem encarceradas até' 
que o calor do sol lhes volatilize as partes mais subtis, e as es
palhe pela ath1nosphera. Emquanto se nao volatilizam fica o a1~ 
demasiadamente denso privado de sua elasticidade, incapaz de 
entrar nos pulmóes; o que vem a causar diversas enf ermidades. 

A enxurradas dos rios que escorre1n das scrras, das cabe
ceiras dos rios arrastam comsigo as diversas substancias terreas 
cabidas que comsigo levan1 as correntezas e os que a::; bebem 
por costume logo que as tiram dos rios, sem csp·crar que assen
te1n nos potes, de um para outro dia, depoen1 no ventriculo, de 
cada vez que as bebem, um sedin1ento viscido, o qual obstruindo, 

1 os orifificios dos pequen os vasos, annuncia pela chlorosis, a ohs- · . 
truc~áo que todo o mundo sabe, que é u1n como sc111inario de 
outras queixas Cln que degenera, con10 sao as paJpita~óes dn 
cora<;áo, as carcll algias, a ictericia, a hydropisia, a cachcxia, etc." 
(Rocha P01ribo, loe. cit. 432). 

Cunha l\fattos, "Chorographia Historica de Goiaz", ~ffirina 
a 1ncsma cousa: 

" Desde o anno de 1819 as chuvas tem diminuido considera-
vehncnte e por i::;so os ríbeiróes, corregos e n1csmo os rios are-
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jnn~o a vill~ for1nava varzea e bréjos, nunca esses ala
g~~1t;os culhvaram n1osquitos, talvez devido a per1nea
b1~1dade d~s terrenos, que nao deixava a agua elevar-se 
acrma do ~nvel de suas terras negras e turfosas, que della 
se embeb1am, formando antes um barro preto de ina-

nosos ficam. de todo s~c~os ou pelo inenos cortados, e logo as 
aguas ~os poc;os ou pc1raos, corronlpen.do-se por motivo da pu
tref !fc~ao da f olhagem das arvores e dos peixes qµ,e ali rr1orrem, 
exbalan1 vapores ou miasmas. t¡o ,pestile)1ciaes que de repente 
eorrompem a ath1nosphera e produzem febres ter<;as, inali!{nas e 
outr.as en f crin ida des". ' 

' 

Rocha Pombo, loe. cit., 449, 
da Bibliotheca Nacional") Baráo 
Siqueira e outros, di.z: 

~ 

citando D'Alincourt ("Annaes 
de Melgac;o, J oaquün da Costa 

4 
"quantos tero tratados da geo'graphia physica de Mat
to-Grosso, assignalam ali os mcsn1os pheno1nenos 
que se observam em grande numero de affluentes 
do Amazonas, e em outros rios do Brasil: os residuos 
das alluvióes tornando-se a causa das insalubrida
des das paragens mais baixas. 

. . . " Q.uando as ~<TUas cresce111 - diz D' Alin· 
court - a superficie daquelles terrenos ( principal-
1nentc para oeste) existe como abrazada, as corren
tes arrastam g~andes in1mundicies e podridóes das 
espcss~s matari~s, jur1tando-se-Jhes os de anilnaes 
ele multas especies; e estes males assírn preparado$ 
f'.lze.m que as ,evap?r~(,Óés continuas· alterem o equi~ ' 
l1bno que deve existir necessari.amente ehtrc os ga
zes de que se compóe o ar vital e sobtecarregando-o 
de azoto e carbono, vao desta for1na infestar e al
terar o organismo produzindo enfernüdades ... " 

"Nas partes sujeitas a inunda~oes domiil'l a 
n:alaria", affirma Rocha Pombo, loe. ciÍ.," as aÚec
~oes pneumaticas, a dysenteria; sao co1nmuns ain-
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teria organica vegetal saturado de extrema humidade~ 
do que propriam ente um pantano. Essa terra preta ve
getal em forma~ao, como uma esponja se apoderaria 
das aguas trans~ordadas, impedindo assim a. prolife
ra<;áo do mosqmto. Esses phenomeno pode a1nda ser 
obser vado nas varzeas do rio Pinheiros onde se estáo 
construindo as Garden Cities, no bairr o do Jardim 
America, etc. 

Alé1n disso a villa paulistana, edificada sobre col-
lin.as, á sem elhf;lo.<;a da ·velha 1capiJal dp inundo antigo~ 
collocava-se a cavalleiro de qualquer fóco que porven- . 
tura existisse nas suas vare;e~. A prova disso está em 
que, emqual).to S. Paulo apresenta 7 mortos anormaes 
de malaria, o Rio de Janeiro, 530; S. Salvador, 21 5 ; 
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da a syphilis, molestias da pelle, a chlor o-anemia, o. 
p tyalismo (saliva~áo ero excesso), e algumas ou-
tras". 

" Ide ao ilnmenso vale do S. F r ancisco, desde 
as cabeceiras até os extremos de sua parte baixa. 
Em contraste saliente com a magestade de mna na
tureza se1np,re nova, con1 a exh uberancia de urna 
flor a sempre verde, com a vari~dadc de urna fauna 
<las mais r icas, encontrareis u1na popula<;áo de de~ 
finhados, de a~1 e,mico.s e de cacheticos, homen,s sem 
energía pr oductiva ' em uma, condil;áo de g:uasi inca
pacidade, que f ar:i . .,, appello aos vossos seutimentos 1 • 
de altruis1n o. ' 

De nada lhes valeu ainda o alca loide snlva<lor~ 
¡1c1n a seguran<;a do n;i.ethodo prophylutico contra 
a malaria. Ahi pernianccem, votados á morbidez, 
dcixando inaproveitado um sólo fertil e r epresen
tando uro coefficiente negativo ao cngr andccimento 
economico do paiz." 

Dr. Carlos Chagas. -
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Maceió, 160; Recife, 103; Belém, 166 e Manáos, 393, se
guI?-do os d.ados da Inspectoria de Demographia Sani
taria do R10, dr. Sampaio Vianna. O beri-beri ainda 
1nenos do que a malaria conseguiu penetrar no pla-
nalto. • 
. Desta man~ira ~onsegui~~am os paulistas escapar ao· 
flagello que ate hoJe conshtue urna das maiores des
gra~as. dos habitantes do Brasil. (1) Si é certo que os 
bande1rantes, quando no sertáo, ·poderiam contrahir Q 

inal,, travando co1n elle ,conhecimentos as vezes· fune~ 
~res, este entretanto nao existia eni S. Paulo co:m o- ca
racte1· e!1demi?o, de in aneira que só em casós, isolados 
se man1festar1a, , devendo mais ser UIE. elemento de 
sele~9ao do mais fra~o e, ~nenos r esistente do que um 
enf r aquecedor gener1co das popul~oes do plan alto, 
corno actuava em outras r egióes brasileiras. 

~ confo!mª~ª? g.eogr~phica do sólo do planalto 
pauhs~a inuito .ter1a 1nflu1do ainda na expansao dos 
l~ande1~~ntes, si . o considerarmos sob outro }Jrisma. 
Como Ja ternos d1to, as villas paulistas situadas n a cris
ta do pl,~nalto que se iniciava na serra do Mar tinham 
os seus .r1os corren do °;~º en1 direc9áo , ao littor~l, como 
a~ontec1a aos estab~lec1n1entos europeus das outras, ca
p:tap1:i$, .mas em d1rec~ao opposta, dem andando o ser
tao do ¡r~o Para?á, :onpe e_ncontrava1n ou tros1 caudaes 
na-vegave1s a ~anoa, que sub1ndo a marge1n direita d~sses 

(1) Ro~~ edificada sobre as 7 colünnas, n1as insulada na 
c~lebre pla111c1e das can1panha ron1ana, assolada pelo n1alaria, 
n~o soube escapar ao mal terri vel que 1he devorou a popula
~ao, ensina-nos a h istoria. 
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grandes cursos, se internava no interior, do continente 
sul-americano, até ás suas nascentes nos Andes, ou no 
"divortium aquarum" com a hacia a1nozonica, impeci
lho que, sen do transposto com relativa f acilidade, con
duzia aos irn.mensos caudaes affluentes do río Mar. 

Por outro lado o rio Parahyba, que banhava duas 
importantes villas paulistanas como Tauha té e Mogy 
das Cruzes~ fundadas no seculo seiscentista, e 1que, nao 
longe de S. Paulo, inuda hruscaJnente a direc~ao do seu 
curso de S. O. para N. E .. , tan1bem foi un1 optüno orien
tador das entradas, que pelo Embahu den1andara1n os 
rios Verde, Sapucahy, das Mortes,' Paraopéba e S. Fran
cisco nas Minas, e dahi penetraram nos sertoes hahia
nos e nordéstinos. Si é certo que os paulistas ne1n sen1-
pre se utilizava mdos cursos de agua para as suas en
tradas, co1no as que demandaram o sul, inuitas foram 
as bandeiras encontradas no porto de Pirapitinguy no 
"fieté, prestes a descer o rio, bem como no Parahyba, já 
sem falar da época das 1non~óes inatto-grassenses. (Ellis, 
"O Bandeirismo Paulista"). 

Si os paulistas nao se utilizavam sen1pre da nave
ga~ao fluvial, nas suas entradas, os cursos dos rios com 
os scus valles era1n uteis, nao só para fugir as agruras 
das cordilhe.ir as ou do ondular sero firn do nosso ser-

, tao se1neado d e collinas e espigoes, como cxcellentes 
poi1tos de reparo geographieo, para orientar os seus 

' emprehend~mentos, de modC? que eram elles procura
dos pelos conductores dessas caraYanas de outras éras. 

Teria sido assim a . conforma~ao geographica do 
sólo paulista um elemento director das bandeir:as, na 
sna expansao. Nao tivessem os nossos rios essa dire~ao 
a pon ta da nos seus cursos, talvez o movimento bandei
rista nao se teria iniciado, ou pelo menos teria tomado 

352 

R ¡\ C A .. D E G I G A :\' 1~ E S 

outra f.or1na a for~a. de expansáo da gente paulista, e 
Tordezilhas, talvez, nao tivesse sido recuado assim. 

O sólo do plan alto, ainda teria determinado f or-
1nidavel evolu~ao do paulista si o considerarmos sob 
'?utros aspectos. As&im, como é sabido, tod~ o planalto 
e coberto por urna lQ.xuriante vegeta9ao da matta vir
gem, .fructo de seu sólo. Ao lado <leste impecilho á 
pe1)etra~ao, er~ air,ida o sólo seineado de agruras J).a
>turaes . que a1nda mais difficultava1n ,a vida hu
mana nesse sertáo agreste. Ora este f eitio do nosso ser
ta o, onde os bandeir'antes nao viarn peias para as suas 
,~1npresas temerarias, moldou a rudeza no espirito pau
hsta e o adaptou á produc9ao de sommas phantasticas 
de energias, para poder domar os obstaculos que se Ihe 
antepunham. 

Dessa adapta~ao á lucta constante contra os ele
mentos naturaes resultou na psychologia paulista essa 
grandeza de iniciativa nas suas empreitadas, que pare
cem imbuidas de urna inconsciencia temeraria, que foi 
a causa do successo. 

. Com essa inconsciencia da relatividade do esfor~o 
e1npregado, e com essa sornn1a de energias desenvolvi
das, vencera1n todos os obstaculos, bateram os jesuitas, 
enxotara1n os castelhanos, descobrirani, metaes e as pe-

. orarías e colonizara1n o sertao gigante, etc. Esse poten- , 
c.ial de efficiencia só poderia ser attingido depois de 
tuna adapta~ao ao sólo co1n os seus accidentes e a sua 
vegeta~ao intransponivel. 
D~se .sólo f ormidavelmente. vestido e ·phantasticamen
t~cc1dentado que os pauhstas logo se habituaram a 
vencer, teria nascido a for~a do bandeirante, que per
sistía até a abertura das fazendas no seculo XIX. 
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Ainda a esse fei tio da vegeta<;ao que cobria o sólo 
paulista e o sertao brasileiro,. deveu a bandeira e sua 
organiza<;ao adaptada a esses accidentes geographicos. 

' Pelas agrur as desse sólo e devido á formiclavel den
sidade das florestas, os paulistas tiveram que organizar 

.as suas entr adas com abstracgao do cavallo, o inestima
vel auxiliar nas longas caminhadas quer como meio de 
tr_anspo:rte humano rapido, co1no de tiro ou -Oe trans
porte de bagagens, que .se~ duvida seria alongado de 
rnuito o raio d 'e p enetra<;áo handeiraIJ,te no contin~nte, 
trazendo aos paulistas un1 concurso que difficibnente a 
nossa imagina<;ao p oderá acompanhar, na sua epopéa 
rutilante. 

· Nao fos·sern esscs elernentos do sólo, e si este assiin 
:µioldadQ nao prohibisse quasi absolutarpente ao cavaUo 
de ser utilizado, onde te:riam ·'podido os handeirantes 
chegar co1n u1na cavallaria numerosa e rapida 'em mo-
vimentos ? , 

Nao tendo os pa ulistas podido assim proceder, ti
veram que andar a pé, do que r esultou p ara elles sere1n 

' andarilhos incan\~aveis e pe'Üe$ ·de infa:ntaria ineguala
veis. O exercicio constante dos . musculos dos membros 
infer iores n ao teria tambem deixado de trazer a essa 
gente uma serie de adapta<;oes physiologicas e modifi
ca<;óes do seu organismo primitivo. 

Sao f actos qt.J.e, embora só digan1 r esp eito a parte 
da popula~ao masculina, nao deixariam de te'r podero
sa influencia sobre o todo. 

' Grande importancia sobre a psychologia dos pú~S 
attribue Buckle· aos aspectos da n atureza. Segundo esse 
grande p ensador britannico, a inentalidade de um ROVO 
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se molda pelos aspectos naturaes que se lhes apresen
tam no seu "habitat". · 

Si esse aspecto é portentoso amesquiuhador do ho-
1nem que nelle vive, aterrorizando-o com os seus ele-
1nentos, forma-se urna tnentalidade n1ystica e supersti
ciosa, de desenvolvida imagina~ao cr eadora das reli
gioes mais complicadas e transcendentaes, espiritos 
inais propensos ás artes do que ás sciencias, etc. 

O aspecto }la natureza paulista é o de isolamento, 
em prilneiro logar, em tun sertao immenso, ende a villa 
de, Anchieta era a guarda avan~ada da civilizacao Ion-. ~ 

g1nqua. 
O isolamento géra a iniciativa (nao a imagina~ao) 

e estreita os liames do communitarismo, de inodo que, 
por isso o p aulista, talvez' só tenha conseguido deixar de 
ser da forma~ao ,communitaria, que havia h erdado de 
seus antepassados portuguezes, a nao ser quando ini
ciou a expansao caféeira no seculo XIX. Toda iniciati
va, de que, aliás, a nossa historia está prenhe, nao era 
sinao collectiva de um grupo avultado de gente. Nunca 
o homem assin1 po~eria" se atrever. a rpmper com a sua 
organiza~ao con1munitaria e p en etr ar no individua
lismo. 

Desgra~ado de quen1 se aventur asse sosinho nesse 
sertao gigan te ! 

Nao foi, porém, quanto ao seu typo social que o 
"aspectb de natureza'', mais influiu no paqlista. A si
tua~ao da villa paulistana, no planalto, na orla de urna 
inatta virgem, interminavel, na bocea de um sertao for
midoloso nao teria influido no animo do paulista, le
vando-o ao sertanismo? 
~ao teria esse . sertáo immenso exercido urna a.t

rac9ao sobre o espirito ao morador, como o~tróra o 
horizonte revolto do Mediterraneo chamou a si os e1n-
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prehendedores phenicios, ou ainda o azuli!1o Atlantico 
foi o iman dos navegantes de Sagres, ou, f1nabnenle, o 
ennevoado mar do Norte f oi o chamariz dos "wikingsH 
nor1nandos, co1no convictamente affirma Ratzel? (1) 

Onde porém, esse factor mesologico parece ter ca
vado fundo sulco na me11talidade paulista, foi no que 
diz respeito á grandiosidade, á ünponencia, ao aspecto 
gigantesco dos accidentes g~ograp~icos, á larguez~ dós 
horizontes e panoramas de interm1navel alcance v1su.al. 
Os nossos rios, qu,e os barideirantes tivera1n de .vencer, 
b'ordados pela matta virg-em, de aspecto sombr10 e te
nebroso, e as nossas cordilheiras que· tiveram de trans
por, quer pela altur~, quer pelas ~grur,as com q_ue se 
apre'sentavam, dever1am ter evolu1do a concepc;ao do 
paulista nos rnesmos ~randiosos molde~ .onde foram 
forjados os emprehend1mentos do bande1r1smo. . 

Teria sido essa concepc;ao a geradora do arroJo da 
ambi~áo e da temeridade com qu~ buscavam, sem me
dir os obstaculos, os nossos ma1ores, os mythos de 
riquezas fabulosas. 

O aspecto da nossa natur.e.za, em vez de amesqui
nhar o paulista, como affirmaria "a priori" Buckle, te
ria feíto essas virtudes proporcionaes a.os elementos 
contra os quaes tinham de · luctar, e que os apresenta
varn constantemente nos seus variados cambiantes aos 
olhos dos bandeirantes." E isto porque o paulista tinha 
outros elementos de valia para niantet a sua efficien- ' 
cia, a sua eugenia altamei:ite <losada. 

' 1 

(1) "A floresta, como o n1at é educadora de energia", diz 
.lean Brunhes em collabora~ao com Camille Vallaux, no seu 
"Geographie de l'Histoire", 171; - "emquanto que na este~, o 
homem se contenta do menor esfor~o e1n vida semi contempla
tiva, o terreno ganho á floresta, a custa de duros esfor~os re-
compensa o pioneiro''. • 

356 

R A <; A D E G G A N T E S 

O espectro esqualido de Adamastor, 1nuito longc 
de os atemorizar, ter.ia sido um incentivo ás suas em
preitadas. 

A grandiosidade da nossa natureza, por outro la
do, nao creou no morador do planalto um individuo 
contemplativo, n1ystico, imaginoso, dado ás artes e, por 
isso, despido de raciocinio, mas, sim, u1n homen1 rude, 
sem cultura, sem intelligencia brilhante e viva, J?Orém, 
de largueza de vistas, nas suas eoncep9óes, de u1n bom 
senso notavel, ao lado de u1na i;eligiosidade extrema, 
como ao anaJysar a psychologia do paulista fizen10~ já 
r.esaltar. ' 

Eis, pois, como a mesologia teria provavelmente 
influido sobre a popula~ao do planalto paulista. 

Este, povoado por gente identica da que em escala 
muitissimo maior inuudou o littoral norte da Babia, 
Pernambuco, bem como da que se estabeleceu timora
ta1nente no littoral paulista de Sao Vicente, Co'ncei~áo, 
Santos, Iguape, etc., para nao f alar da que se fixou nas 
restantes capitanias, produziu a epopéa das bandeiras, 
que teve a durac;ao de dois seculos, emquanto essas ou
tras regióes citadas, que deveriam produzir outras tan
tas de sertanismo, só alimentav:am a sua prosperidade 
á custa de sangµe novo que a esf alfada mctropole en
viava .. (1) 

. (1) "Taes sao as effusóes e a ·abundancia vitaes que distin- ' 
gue:m o 'Brasil entre todas as regioes do mundo", dizia Buckle, 

• "Mas no ineio dcsta pompa <leste esplendor da natureza, nao ha 
lugar para o homem. 

Elle é reduzido a insignificancia pela magestadc que o cerca. 
As for~as que lhe sao oppostas sao tao f ormidaveis que elle 

nunca poude resistir á sua immensa pressáo. 

357 

. ~ 



R A <; A D E GIGANTES 

Si é verdade que o nordéste teve a guerra hollan
deza, phenorneno fulgurante demonstrador de eugenia 
na nossa historia, mas de rapidez m eteorica, é por que 
entáo a acváo m esologica ainda nao havia conseguido 
suplantar a efficencia racial do europeu colonizador. 

Si tambem é certo que o littoral paulista, nos pri
mordios do bandeirismo, teve alguns curtos magnífi
cos, nao passaram ~Hes da primeira gera~ao, logo se 
amortecendo a vida dessas regioes; na obscuridade do 
anonymato, f\ · tal pol}.to "que só as villas do planalto, 
como P'arnahyba, Sorocaba, Itú, Mogy das Cruzes, Tau
baté, Guaratinguetá, etc., se distinguiram no bandeiris
mo e na plantaºªº da lavoura de café. 

Nao for a,.n1, porém, somente essas duas manifesta
~oes de efficiencia do povo paulista, das quaes nao sa
bemos qual escolher como mais evidenciadora de su
periores virtudes ethnicas, as unicas qu e os moradores 
do planalto m anifestara1n através da sua historia, como 
influencia do m eio agindo f avoravelmente para m elho
ria da collectividade. 

A extraordinaria fecundidade, dos nossos antepas
sados, que viviam em sociedade muilo r udimentar e 
prin1itiva, estando por isso muito mais suj eitos ao sabor 
das leis naturaes da n1esologia, do que aos complexos 
problem as sobre a natalidade, que fizeram quebrar a 

1 ~ 

. 1 

O Brasil intciro \Sen1 en1bargo das vantagens que elle parece 
ter, scmp rc ficou sem a n1en'or civilizac;~o. 

Sei.ls b abitan,tes sao selvagens errantes incapazes de co111-
batcr os obst aculos que a riqueza da propria :rlaturcza atirou 
no seu camin,bo". (Buckle, "Historia da civiliza~ao na Inglater
ra", vol. I, 123). 

E is o juizo que o sabio inglez fez do~ brasilciros e do Brasil. 
Tivesse elle, ao menos pela rama conbccido, S. Paulo e os 

paulist as, a sua perigosa generalizac;áo náo seria táo ampla, e 
quic;á nc111 tao avanc;ada. 

' 
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cabe~a de~de Malthus, Jacoby, Nicephoro, e S~encer, 
até l{arl Marx, Arsén-e Dumont, e os anthroposoc1ologos 
contemporaneos, evidencia a prova bem estamp~da, do 
quanto era propicia essa mesologia ao desenvolvnnento 
do home1n. · 

Pesquisa~ nos arcanos genealogicos paulistas, gran
demente facilitadas e to1·nadas possiveis gra~as ao mo
numental e n unca assás louvado trabalho de Silva Le
me, nos deram a con~lusáo de' que si os povoadores 
ibericos, aq"Ui a1)ortados, ·nos primeiFos ann?s., f ora1n 
,muito ¡>'rolificos, por serem ele~,en,tos selecc1onados, 
anthroposociologicamente, .como Jª derponstrall??s en: , 
estudos anteriores, os filhos desses povoadores, Jª aqu1 
nascidos foram em regra ainda mais f ecundos, de mo
do que 'esses primeiros ~ paulistas tinham mais' filhos 
do que seus paes ibericos, embor a fossem inamelucos; 
e a medida que as gera<;óes sé succedi a1n no planalto 
paulista, a f ecundidade .caminhava ~m. progr essa o cre~
cente, fixada p ela estre1ta consangu1n1dade .como 1na~s 
minuciosa e detalhadamente já estudamos em cap1;-
tulo anterior. 

Ora, nao se póde deixar de ver nesse facto inuito 
caracteristico a influencia mesologica do clima, na nu-· 
tri<;ao, do m eio social e physico, ac tuando de modo fa-. 
voravel sobre ge~te })~analtina. . . 

E' a n1esolog1a agJl!;do no m es11:10 senh~o , da ~e~e
difarie.dade; d~s seleq~oes da in~$h9agem, · .e p~es1du)- \ 
do á consanguirüdade1 éstreita. 

Estas f:or~as contrada,s no m esmo ponto 
produzido a extraordin~ria n~talidade pau~ista, un1~ 
das mais evidentes man1festa~oes da eugen1a que ate 
boje se p erpetua. Essa natalidade ~erdadeiramente i;>he
nomenal, augm entaria a popula~ao, com urna ra~1dez 
nunca vista, si n ao fosse a mortahdade ter se exerc1tado 
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e1n elevado coefficiente, motivada pelas más condi~óes 
sanitarias e atrazo dessa gente rustica. lVIesmo assim, 
quem percorre os trabalhos de Taques e de Silva Le
me te1n a impressao de que a popula~ao teve no seiscen
tismo um augmento formidavel, favorecido ainda pela 
largueza e amplidao do territorio. Havia no planalto lo
gar para esse augmento, e nutri~ao abundante para os 
que viessem, porque o augmento do . popula~ao era se-
guido da· expansáo. rural, pi:.oporcional a elle~ , 
.. A ~xtraordinaria longexidade a, que em regra attin
giau1 .os paulistas, principalmente as mulheres, menos 
sujeitas do que os homens '. aos perigos do sertao, onde 
estes em, bandeirismo achavam a morte e o depaupera
mento physico, o que foi tambem objecto de um estudo 
particular nosso, foi urna nao menor manif esta~áo da 
-excellencia da mesologia do planalto. O vigor physico 
e as energías moraes acompanhavam essa longevidade, 
senda fartos os exemplos de sertanistas septuagenarios 
se internando no sertao e praticando fa~anhas memo-. 
rave1s. 

Isto tudo só se poderia explicar, pelos factores que 
deixa1nos expostos acima. 

Nem ao menos serve de argumento em contrario o 
facto de haver occorrido a decadencia paulista no se
culo XVIII, dois seculos e .meio depois do inicio da colo
niza9ao, cousa que é muito ·explicavel pelas grandes 

· correntes migrator,ias sabidas do planalto, para onde a 
regiao do ouro e das pedrarias as attrahia. Os elemen:.. 
tos que se nao deixara1n levar por essa miragem e que 
per1naneceram aconchegados ao ninho paulista, embo
ra sobre elles passasse a selec<;ao regressiva de gente 
menos migradora e menos amante da aventura, si mo
mentaneamente cahira1n da antiga pujan~a, foi por ha
verem sido sangrados na maioria de seus elementos. 
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Logo depois de ref eita numericamente a sua popula
~ao, tres quartos de· seculo depois a r ecuperaram, gra
<;as á sua fecundidade nunca diminuida, como é cabal 
demonstra~ao o esfor<;o pl1antastico feito com a planta
<;ao da lavoura de café, no seculo XIX, em toda a zona 
Oeste do Estado, soberba evidencia da ·grandeza ·da 
gente pauUst.a, ligada á condi<;oes mesologicas bem di
gnas das suas virtud~s. 

Emquanto os filhos dos paulistas que deixaí:am de' 
correr as minas erguiam da terr,a roxa do planalto pau
lista o inaior monumento agricola do planeta, qua[ .é a 
lavoura caf éeira, os que emigraram pata os "el dora- ' 
dos", mineiros, goyanos, e "1nanóas", matto-grossense, 

1 bem como para as outr~as regióes, como dos cafundós 
babianos, nordéstinos e piaubyenses, etc., isto é, para 
mesologias muito diversas, ahí · se estiolaram na deca
dencia, e as suas progenies se esterilizaram na inf ecun
didade. 

A estirpe do glorioso Anhanguéra finou-se nos ser
tóes goyanos~ (1) e as de Joao Amaro, Mathias Cardo
so, etc., entraram na mesti<_<agem com o negro e torna
rarn-se, indistinctas do resian te das popula~oes nor-
tistas. · 

Nao póde h,aver duvida, pois, que o paulista do 

• 1 ! 

(1) O saudoso e nlaiogrado hon¡.en1 de letra~ goyanp 1\il,oy- , 
s~s Santanna que , a bcstialidade humana roubou, tra{4fca e do
lorosamente áo convivio intellectnal dos -brasileiros mnantes 
do passado, peJo "O Estado de S. Pa'ulo"., em um dos seus vehe
mentos e luminosos 'appellos a alma do paulista em lernbran~a 
aos despojos 1nor taes do Anhanguéra, pinta c01n máo de inestre 
guiada por um cerebro de investigador emerito, a decadencia 
da eugenia da gloriosa estirpe do bandeirante maximo do sete
centisrno altirada ás circumstancias deleterias da mesti~agem 
e da mesologia ingrata. . 
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planalto foi amelhor exemplifica~áo do sabio adagio 
hritannico, "T he right man in the right place". 

Antheu nao podía descollar impunemente seus pés 
da terra mater. 

O planalto paulista é urna regiáó predeterminada 
ao successo e á prosperidade, como a sabia argucia de 
Martius, previu co1n um seculo de antecedencia. 

CONCLUSA.O 

A ra9a, o ineio, physico e o meio social, tsao os cre
dores da nossa grandeza. Esses factores do passado se
cular, agindo sobre a ra~a, no seu physico, no seu moral 
e na sua psycologia; - esses factores, moldando os mo
radores ,e , orientando-lhes na sua .. e,volu~ao histori~a e 
social, predeterminara1n que, seriamos um agrupamen
to humano, superiormente dotado, , capaz de attingir o 
.gráu de prosperidade, em que, nos encontramos. 

Esta consequel)cia <levemos exclusivamente ~ esses 
\\ factores' apontados, tendo; apenas, 'º elemento extran

geiro das correntes im1nigratorias, avolumado o nosso 
progresso e nos auxiliado a conquistar a opulencia. 

Se o elemento immigratorio, só nesses moldes <leve 
ser éonsiderado, ao (Xove·rno Federal, apontado, ás 've,.
zes levianamente co1no credor, pela sua prodigalidade, · 
da nossa situaváo, nada <levemos. E isso já tem sido evi
denciado, pelos ·muitos que se tem occupado de estudos 
·demdgraphicos. 

Assim, se o nosso desenvolvimento, nos perm~tíu 
attingir urna phase, que nos colloca em plano superior 
a muitos paizes extrangeiros, de vida autonoma, como 
·por exemplo o Uruguay, que sem ~contar a centesima 
parte dos nossos recursos "economioos, goza, entretanto 
de cambio ao par, o futuro, certamente nos abrirá, urna 
epoca de descommunal opulencia, que fará do Estado 
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de S. Paulo urna cellula gigante superiormente desen
volvida no tecido organico da Federa~ao brasileira. 

Nessa occasiáo, quaes os phenomenos politico-so
ciaes a se esperar de tao flagrante 'desiquilibrio? 
. O separatismo? Certamen te que nao. Da grandeza 
de S. Paulo, nao seria de se esperar, o anniqujlamento 
da obra collossal dos nossos avós os bandeirantes, os 
conquistadores do territorio, os desbravadores do sólo~ 
os colonisadores dos sertóes, ·os vencedores da formi
davel natureza. 

A nossa mis sao· nessa emergencia, seria 'f azer r~pe
tir os capítulos aureos da expansao bandeirante. Se esta 
conquistou o territorio a Castella, levando pelo Amazo
nas e atravéz do Prata as quinas portuguezas,. nós con
quista.remos o resto d'o· Brasil · 'á miseria, á i~curia, á , 
desgra,~a, á improductividade, . ao marasmo, á ·inercia, ., · 
á modorra, e á pregui~a. Nós levaremos por toda a par
te as sobras da actividade paulista, da iniciativa do tra

,, balho e da rique,zta/ aproveitando ao mesmo tempo. a~ 
prodigalidades da natureza em favorecer esse vastissi
mo territorio brasileiro, em recursos naturaes, como 
compensa~áo ás agruras, ás intemperies, aos ohstaculos, 

1aos anto}h9s, com que ella souhe cumular o no!)s9 hi-o,- ,, 
terland. . · . 

Mas como preliminar a esse movimento expansio
nista de S. Paulo, se transbordando pelos demais Esta
dos, cujo inicio, ali~s, en1 pequena escala, já se faz no
tar na zona norte do Paraná e' sul de Matto-Grosso, um 
grande phenomeno social, se fará sentir e cuja aproxi
ma~ao, já come~amos a notar os primeiros effeitos. 

A actual opulencia de S. Paulo, as condi~oes de 
vida della· decorrentes, as possibilidades em todos os ' 
ramos de actividade humana nella oriundas, os meios 
faceis de progredir por ella dete~minados, a eleva~áo 
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fo•midavel dos salarios ruraes e urbanos agrícolas e de 
industrias, e finalmente a psycologia do paulista aco
lhedor, e amigo dos extranhos ao seu territorio esta
dual, a qucm dispensa o tratamento fraternal, seja, elle 
exotico ou nacional, abrindo-lhes as portas, sem lhes 
sindicar a procedencia, serao de futuro e1n larga es
cala, como, j á de alguns annos, esta o sen do, os chama
rizes, attrahidores das 1nassas das popula~óes dos de
mais Estados, que ahi nao encontram campo f ertil, para 
as suas ambi~oes, justamen1te p0rque ahi faltaJn as con
dic;oes primaciaes,. que . deraro 'o hnpulso primeiro da 
nossa corrida para o progresso. (1) 'E en tao se verá que, 

(1) Scgund.o os dados for nccidos péla Mensage1n Presi
dencial ref ercntc ao anno de i923, os salarios agrícolas cresce
ra1n na seguinlc p1·opor~ao nos seguintes Estados. 

Amazonas 
Pará . 
~iaranhao 
Cearé . . . . . . 
Rio Grande do Norte 
Parahyba 
Pernambuco. 
Alago as 
Ser gipe 
Bahia. . . 
Espirito Santo 
Rio de .Taneiro 
S. Paulo . 
Pataná . . 
Sta. Catharina 
Río G. do Sul .. I 
Mina,s Geraes 

41.66 % 

37.50 o/o 
100 % ¡L. Q'5 trcz Estados do 

57.14 o/o 1 J Nordeste tivcra1n cssa 
64.28 % propoq;ao cn1 virtude 
29.68 % das Obras contra as 
l~.62 % 1 Secea no governo Epi-

50 % tacio. 
11'.11 ·o/o 
-33.33 % 
23.07 % ' 
83.33 % 

· 26.66 o/o 
·' 18.75 % 

35.29 % 
6.66 % 

Dessa estatistica estao excluidos os salarios industriaes, que 
como é sabido devido ao intenso urbanismo crescente em S. 
Paulo, neste Estado caminham em um crescendo espantoso. 
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os individuos desses Estados, os de melhor estructura 
moral, os de animo mais aventuroso, espirito mais em
prehendedor, os de vistas mais largas e ambi~oes mais 
desenvolvidas, cousas que nao se coadunam coro a pas
maceira, e inactividade do norte, eternamente, 1nergu
lhado no regiinen da política de campanario, ne1n co1n· 
a burocracia do funcionalismo publico, suprema ambi
~·ªº da gente nortista que ahi procura urna sinecura 
a custa dos cofres publicos, em urna vida urbana das 
capitaes, improduytiva· e parasita; esses virao a S. Pau
lo, na esteira dos muitos co1n que ;já conta1nos, e que 
boje sa9 tao paulistas como os nativos do planalto. (1) 

Essa immigra~ao em massa dos melhores eleinen
tos dos Estados do Brasil, melhor do que qualquer cor
rente immigratoria extrarigeira, f ará elevar a nossa 
popula~ao esta9ual, que dentro de vinte ou trinta annos, 
attingirá 12 ou 15 milhoes de habitantes, prosperos e 
fclizes. 

Nessas circumstancias as raías fronteiri~as do nos
so Estado, serao pequenas para conter tanta popula
~ao, o nosso territorio s·erá mesquinho para nelle ser 
empregada tamanha somma de trabalho, os oossos r e
cursos naturaes serao demais limitados para comportar 

• 1 

(t') Esse H'lovü~cnto de Ílll)1ligra<;áo interna brasileira para 
S. Paulo, ja se iniciou ha a~nos com a vind.a de abundantes ele
mentos nortistas, especialn1cnte bahianós, que se fixaram en1 S. 

''Paulo, aqui constituindo familias, que sao' muito numerosa$. ., 
~finas, devido a sua situa<;ao particular, de Estado li1;nitro

phe, e cm ~streito contacto corr1 o nosso uberrimo Oeste da 
Mogyana, onde mais ip~e),lsa é a vida agrícola prod ictora do ca
fé, com centro em' Ribe1ráo Preto, está fa dada a s1er dos Estados 
brasileiros o ma1s sangrado pela attrac<;ao que S. Paµl q excr
cer máu grado a •natureza .. s~d,éntaria e extreman1ente conserva
dora do mineiro. · 
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tamanha actividade humana, impulsionada por tantos 
capitaes que a immensa pnosperidade concentrará no 
bojo do nosso prodigioso Estado, que será minusculo, 
para abarcar com toda a forc;a productiva de tanta gen
te seleccionada. Entao o phenomeno decorrente será o 
que acima apontamos: 

O paulista do passado na expansao ban
deirante conquistou o Brasil territorialmente. 

O paulista de .futuro na sua .expansao eco
nomica f ará do Brasil, uro collosso, ·cuja im
portancia, no mundo será relativa a vastidao 
da sua area immen~a. 

Eis a missao de S. Paulo, na Federac;ao. 
Le Bon, talvez inspirado ero Augusto Comte, dizia, 

que nao sao os vivos, mas os mortos ~ue representam 
o papel principal na existencia de um povo, 

Os paulistas mor tos representaráo assim esse papel 
principal do nosso grandioso futuro, como já sao elles 
os grandes credores da nossa actÚal invejavel situac;áo, 
que está nas proporc;oes das e_xcepcionaes virtudes eu
genicas que lhes aureolaram o physico e o moral, as 
quaes tao bem souberam transmittir aos seus posteros. 
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